
Prestavitve duhovnikov v mariborski nadškofiji v letu 2022 

Mag. Franček Bertolini, župnik župnije Maribor – Sv. Rešnje telo, je bil razrešen 

vodstva Pastoralne službe v Mariboru in je za dobo petih let imenovan za škofijskega 

ekonoma – 1. 8.  

Jani Družovec, župnik v Slovenski Bistrici, je imenovan za voditelja Pastoralne 

službe v Mariboru – 1. 8. 

Jože Gerič, upokojeni župnik, je razrešen službe duhovnega pomočnika na Keblju in 

se bo naselil v župniji Črenšovci, Murska Sobota – 1. 8. 

P. Janko Gašparič OFM Conv. je razrešen službe župnika sodelavca v Dornavi in 

imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ptuj – Sv. Peter in Pavel – 1. 8. 

P. Martin Gašparič OFM Conv. je razrešen službe župnika moderatorja na Ptujski 

Gori in službe rektorja Ptujskogorske bazilike ter odhaja v ljubljansko nadškofijo – 1. 

8. 

Bernard Geršak, stolni kanonik in škofijski ekonom, se je odpovedal službi 

škofijskega ekonoma in bil hkrati razrešen službe župnika sodelavca in upravitelja 

časnih dobrin v župnijah Pastoralne zveze Slovenj Gradec. Imenovan je za župnika v 

Kamnici in za soupravitelja župnije Sv. Križ nad Mariborom – 1. 8. 

P. Danilo Holc OFM Conv. je razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah 

Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt, ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij in je 

imenovan za župnika na Ptujski Gori ter za rektorja Ptujskogorske bazilike – 1. 8.  

P. Tarzicij Kolenko OFM Conv., častni dekan, je razrešen službe župnika 

moderatorja v župniji sv. Vid pri Ptuju in je imenovan za duhovnega pomočnika v isti 

župniji – 1. 8. 

P. Milan Kos OFM Conv., provincial minoritov, je razrešen službe župnika 

sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt, ter v nadžupniji Ptuj 

– Sv. Jurij – 1. 8. 

P. Emil Križan OFM Conv. je razrešen službe župnika moderatorja v Dornavi in je 

imenovan za duhovnega pomočnika na Ptujski Gori – 1. 8. 

Danijel Lasbaher, župnik župnije Maribor - Tezno ter soupravitelj župnij Maribor – 

Brezje in Sv. Miklavž ob Dravi, se je odpovedal službi v treh omenjenih župnijah in bil 

imenovan za stolnega župnika v župniji Maribor – Sv. Janez Krstnik in hkrati za člana 

Stolnega kapitlja v Mariboru – 1. 8. 



P. Benjamin Mlakar OFM Conv., župnik sodelavec v župniji Sv. Trojice v Halozah, 

je razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji sv. Vid pri Ptuju 

– 1. 8. 

Damjan Mlinarič, upravitelj župnije sv. Lovrenc na Pohorju, je razrešen te službe in 

imenovan za kaplana v župnijah Pastoralne zveze Slovenj Gradec (župnije: Slovenj 

Gradec, Stari trg, Sele in Pameče) – 1. 8.   

P. Vito Muhič OFM Conv. je razrešen službe župnika sodelavca na Ptujski Gori in 

odhaja v ljubljansko nadškofijo – 1. 8.  

P. Matej Nastran OFM Cap., upravitelj župnije Maribor – Sv. Jožef, je razrešen te 

službe in odhaja v kapucinski samostan v Škofji Loki – 14. 8. 

P. Marjan Marucelj OFM Cap., kaplan v župniji Maribor – Sv. Jožef, je razrešen 

omenjene pastoralne službe in odhaja v kapucinski samostan v Škofji Loki – 1. 8. 

P. Jože Petek OFM Conv. je razrešen službe župnika sodelavca v župniji sv. Vid pri 

Ptuju in službe upravitelja župnije Sv. Andraž v Halozah ter imenovan za župnika pri 

Sv. Trojici v Halozah – Podlehnik – 1. 8. 

Sašo Popijal, stalni diakon, je imenovan za skrbnika župnije Vuhred – 1. 9. 

Jože Povh, župnik v Kamnici in soupravitelj župnije Sv. Križ nad Mariborom, je 

razrešen obeh teh služb in imenovan za župnika župnije Maribor – Tezno ter za 

soupravitelja župnij Maribor – Brezje in Sv. Miklavž ob Dravi – 1. 8. 

Dr. Ivan Rojnik, župnik v Vuhredu, se je odpovedal župniški službi in stopil v pokoj. 

Naselil se bo v župniji Radlje ob Dravi in ostal ob stalnem diakonu upravitelj 

omenjene župnije – 1. 9. 

Robert Senčar, župnik v Rušah in soupravitelj župnije sv. Marije v Puščavi, je bil 

imenovan tudi za soupravitelja župnije Sv. Lovrenc na Pohorju – 1. 8. 

Drago Senčur SDB je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Maribor – Sv. 

Janez Bosko – 1. 8. 

P. Klemen Slapšak OFM Conv. kaplan v župniji sv. Vida pri Ptuju, je imenovan za 

upravitelja omenjene župnije sv. Vida in za soupravitelja župnije sv. Andraža v 

Halozah – Zg. Leskovec – 1. 8.  

Msgr. dr. Stanislav Slatinek, sodni vikar, je imenovan za župnika župnije Maribor 

– Sv. Jožef – 14. 8. 

P. Andrej Sotler OFM Conv. je razrešen službe upravitelja župnije Sv. Trojica v 

Halozah – Podlehnik in imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in 

Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij – 1. 8. 



P. Slavko Stermšek OFM Conv. je imenovan za župnika župnije sv. Doroteje v 

Dornavi – 1. 8.  

Damjan Tikvič, duhovni pomočnik v župnijah Maribor Košaki, Sv. Jakob v 

Slovenskih Goricah in Št. Ilj, je razrešen pastoralne službe v treh omenjenih župnijah 

in je imenovan za duhovnega pomočnika v Makolah, Slovenski Bistrici in pri Sv. 

Venčeslu. Bival bo v župnišču v Makolah – 1. 8. 

 

Marko Veršič, stolni župnik in stolni kanonik, se je odpovedal obema omenjenima 

službama. Hkrati s tema službama je razrešen službe dekana mariborske dekanije. 

Dodeljeno mu je sobotno leto, opravljal pa bo službo duhovnega pomočnika v 

župnijah Sv. Jakob v Slovenskih goricah in Jarenina – 1. 8. 


