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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.

vpis v šolo

l od oktobra 2022 do maja 2024

l pregled temeljnih svetopisemskih vsebin in izbrana 
pedagoško-andragoška znanja

l predavanja na daljavo in vikend na začetku in na koncu 
študijskega leta

l za vse, ki ste že zaključili I. stopnjo KPŠ, pa tudi za tiste, 
ki vam to še ni uspelo, a izpolnjujete pogoj za vpis na  
I. stopnjo (končana 4-letna srednja šola)

l več informacij: https://kps.rkc.si/biblicna22-24/

Katehetsko pastoralna šola
Slovenska škofovska konferenca
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CELJE
Voditelj: Klemen Sitar; 

Škofija Celje, Prešernova 23, Celje.
Telefon: 041/276 937
E-naslov: klemen.sitar@skofija-celje.si
Uradne ure po dogovoru.
Informativni dan: v petek,  

16. septembra 2022, ob 16. uri  
Prešernova 23, Celje I. nadstropje – 
Škofija Celje.

Vpis: v petek, 16. septembra 2022,  
ob 16.30 in v petek, 23. septembra 
2022, ob 16. uri Prešernova 23  
(I. nadstropje – Škofija Celje).

Začetek predavanj bo sporočen 
naknadno.
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MARIBOR
Voditeljica: dr. Mateja Pevec Rozman; 

TEOF, Slomškov trg 20, 2000 Maribor.
Telefon: 031/456 055
E-naslov: kps.maribor@gmail.com
Uradne ure: ob ponedeljkih od 15.30 

do 17.00 oz. po dogovoru.
Informativni dan in vpis: v četrtek, 

29. septembra 2022, ob 17:00 uri, 
Slomškov trg 20, 2000 Maribor, 
Predavalnica 2 na TEOF.

Začetek predavanj: v ponedeljek, 3. 
oktobra 2022, od 16:00 do 19:00, 
TEOF, Slomškov trg 20, Maribor.

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 Predavanja so enkrat tedensko.  
Izpiti sledijo zaključku 
predavanj posameznega 
predmeta.

l Štiriletni študij se zaključi  
s pisno zaključno nalogo.

LJUBLJANA
Voditeljica: s. Tatjana Car; 

Sveti Duh 244, 4220 Škofja Loka.
Telefon: 031/679 764 
E-naslov: tatjana.car@rkc.si
Uradne ure: po dogovoru  

ob petkih od 16.00 do 16.45  
v pisarni na Poljanski 4 (Ljubljana).

Informativni dan: v petek,  
16. septembra 2022, ob 17.00,

v predavalnici 2 na Teološki fakulteti, 
Poljanska c. 4.

Vpis: 23. in 30. septembra in 
7. oktobra 2022 od 16.00 do 17.00  
v pisarni v 1. nadstropju (stari del) 
na TEOF. 

Začetek predavanj: v petek,  
7. oktobra 2022, od 16.45 do 20.00; 
Poljanska c. 4.

KOPER
Voditeljica: s. Jana Rovtar; 

Kraška ulica 2, 6310 Izola.
Telefon: 068/648 478
E-naslov: kps.kp@rkc.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka  

po telefonu ali po e-pošti.
Informativni dan: v četrtek,  

15. septembra 2022, ob 18.00  
v župniji Koper sv. Marko,  
v petek, 16. septembra 2022,  
ob 18.00 v župniji Nova Gorica.

Vpis: Na informativnem dnevu ali  
do 22. septembra 2022 po pošti.

Začetek predavanj: V prvem tednu 
oktobra.
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MURSKA SOBOTA
Voditelj: dr. Franc Zorec, Bakovci, 

Partizanska 28, 9000 Murska Sobota.
Telefon: tel.: 031/354 872 
E-naslov: franc.zorec@rkc.si
Uradne ure: Po dogovoru.
Informativni dan: v petek,  

23. septembra 2022, ob 17.00.
Vpis: na informativni dan, v petek, 

23. septembra 2022, ob 17.00.
Začetek predavanj: v petek, 7. 

oktobra 2022.

NOVO MESTO
Voditeljica: mag. s. Damjana Tramte; 

Baragov zavod, Smrečnikova 60, 
8000 Novo mesto.

Telefon: 031/262 266
E-naslov: damjana.tramte@gmail.com
Uradne ure: V času predavanj in 

kadarkoli po dogovoru.
Informativni dan: v četrtek,  

15. septembra 2022, od 17.00, 
Baragov zavod (II. nad.),  
Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto

Vpis: na informativni dan, v četrtek, 
15. septembra 2022, ob 17.30 in po 
dogovoru.

Začetek predavanj: v četrtek,  
6. oktobra 2022.
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