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Katehetsko pastoralna šola
Slovenska škofovska konferenca
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LJUBLJANA
Vodstvo
s. Tatjana Car

Sveti Duh 244, 
4220 Škofja Loka, 
tel.: 031/679 764, 
e-naslov: tatjana.car@rkc.si

Uradne ure
ob petkih od 16. ure do 16.45 v
pisarni na Poljanski 4 (Ljubljana)

Informativni dan 
v petek, 27. septembra 2019, ob 17. uri 
v predavalnici 2 na Teološki fakulteti, 
Poljanska c. 4. 

Vpis
2. in 4. oktobra od 16. do 17. ure v 
pisarni v 1. nadstropju (stari del) na Teof. 

Začetek predavanj
v petek, 4. oktobra,  
od 16.45 do 20. ure ure  
na Poljanski c. 4.

študij
na Katehetsko pastoralni šoli je dvostopenjski in traja štiri leta.

l Prva stopnja sistematično uvaja v osnove teoloških, filozofskih 
in antropoloških ved.

l Na drugi stopnji si slušatelji izberejo katehetsko ali biblično 
smer. Poglobijo poznavanje Svetega pisma, 
pridobijo pedagoško in katehetsko znanje  
ter se uvajajo v pastoralno delo v župniji.

l Poleg izobrazbe nudi KPŠ slušateljem  
tudi duhovno izpopolnjevanje.

l Študij poteka ob delu ali drugem študiju.
l Predavanja so enkrat tedensko. 

Izpiti sledijo zaključku predavanj 
posameznega predmeta.

l Štiriletni študij se zaključi  
s pisno zaključno nalogo. KOPER

Vodstvo: 
s. Jana Rovtar

Kraška ulica 2, 6310 Izola
e-naslov: kps.kp@rkc.si
splet: kps.rkc.si/skofija-koper
tel.: 068/648 478
V študijskem letu 2019/2020 bomo 
v Škofiji Koper izvajali samo II. 
stopnjo, in sicer:
•	 v Kopru KATEHETSKO SMER  

(2. letnik II. stopnje)
•	 v Vipavi BIBLIČNO SMER  

(2. letnik II. stopnje)
Vpis najkasneje do 20. septembra 2019.
Informativni dan

Če se zanimate za vpis v I. stopnjo 
ali potrebujete kakršnekoli 
informacije, se oglasite
•	 v Kopru (Župnija Sv. Marko), 5. 

septembra 2019, ob 19.30 ali
•	 v Vipavi (Škofijska gimnazija Vipava), 

7. septembra 2019, ob 18. uri.
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CELJE
Vodstvo
Klemen Sitar, Škofija Celje,

Prešernova 23, Celje
tel.: 0590 80 605, GSM: 041/276 937.
e-naslov: klemen.sitar@gmail.com

Uradne ure po dogovoru.
Informativni dan

Petek, 20. septembra 2019, ob 16. uri
Prešernova 23  
(I. nadstropje - Škofija Celje)

Vpis
Petek, 20. septembra 2019, ob 16.30
in petek, 27. septembra 2019, ob 16. uri
Prešernova 23  
(I. nadstropje - Škofija Celje)

Začetek predavanj bo sporočen 
naknadno.

MARIBOR
Vodstvo
dr. Mateja Pevec Rozman

TEOF, Slomškov trg 20,  
2000 Maribor
e-naslov: kps.maribor@gmail.com

Informativni dan in vpis: 
30. septembra 2019, ob 17. uri

Vpis: 7. oktobra ob 15:30
Začetek predavanj: 

7. oktobra 2019, ob 16. uri
na KPŠ, TEOF, Slomškov trg 20, 
2000 Maribor

NOVO MESTO
Vodstvo
mag. s. Damjana Tramte

Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto
GSM: 031/262 266
e-naslov: damjana.tramte@gmail.com

Uradne ure po dogovoru
Informativni dan in vpis: 

26. septembra 2019,  
od 16. ure do 18.30 na sedežu KPŠ  
v Baragovem zavodu (Smrečnikova 60, 
Novo mesto - Šmihel)

MURSKA SOBOTA
Vodstvo
dr. Julka Nežič

Na Kamni 18a, 9231 Beltinci
tel.: 02 542 26 76, GSM: 031/420 448.
e-naslov: julka.nezic@guest.arnes.si

Uradne ure
V oktobru in novembru: eno uro pred 
predavanji, pozneje po dogovoru.

Informativni dan
Petek, 27. septembra 2019, ob 17. uri
Gregorčičeva 4 (Škofija), Murska Sobota

Vpis
Petek, 4. oktobra 2019, od 16. do 18. ure
Gregorčičeva 4, Murska Sobota

Začetek predavanj
Petek, 11. oktobra 2019, ob 16. uri
Gregorčičeva 4, Murska Sobota
Učilnica na Škofiji



V šolo se lahko vpišejo tisti, ki so končali  
štiriletno srednjo šolo.
Za vpis kandidat predloži:
l izpolnjeno prijavnico in 2 fotografiji;
l rojstni ali krstni list;
l dokazila o izobrazbi.

Na drugo stopnjo se lahko vpišejo tisti, ki so uspešno 
končali prvo stopnjo KPŠ.

za vse, ki …

vpis v šolo

l želite poglobiti svoje versko znanje;
l želite narediti nekaj za svojo duhovno rast;
l želite pridobiti osnove teoloških, filozofskih  

in antropoloških ved;
l želite poglobiti poznavanje Svetega pisma;
l se želite usposobiti za katehetsko delo;
l želite obogatiti svoje katehetsko delo;
l že poučujete verouk ali pomagate pri vodenju bibličnih 

skupin, pa nimate primerne izobrazbe;
l vodite birmanske in druge skupine;
l ste bogoslužni sodelavec v župniji;
l ste član župnijskega pastoralnega sveta;
l želite na različne načine pomagati pri pastoralnem delu 
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