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LETNO POROČILO NADŠKOFIJE MARIBOR 





S pričujočo publikacijo Nadškofija Ma-
ribor nadaljuje z objavljanjem letnih poročil o svojem 
delovanju. V letu 2006 so namreč takrat še tri slo-
venske škofije sprejele odločitev, da bodo zaradi na-
raščajočega zanimanja slovenske javnosti in v želji po 
transparentnem delovanju in poslovanju začele objav-
ljati poročila o svojem delovanju. Prvo takšno poročilo 
je bilo objavljeno lani novembra za leto 2005 (Poroči-
lo Škofije Maribor za leto 2005 je dostopno prek splet-
ne strani www.nadskofija-maribor.si). Z objavljanjem 
poročil o delovanju Nadškofije Maribor želimo izpol-
njevati obvezo, ki smo si jo zadali s sklepi slovenske 
sinode (PZ 473 - Sklepni dokument plenarnega zbora 
na slovenskem) in nam jo nalagata tako civilna kot 
cerkvena zakonodaja ter Sporazum med Republiko 
Slovenijo in Svetim sedežem. Zakon o verski svobodi 
v svojem 6. členu vse registrirane verske skupnosti 
zavezuje, da javnost obveščajo o svojem delovanju v 
skladu s svojimi avtonomnimi pravili. Katoliška cer-
kev ima svoja pravila delovanja zapisana v Zakoniku 
cerkvenega prava (ZCP), ki v kanonih 1284 in 1287 
določa, da vsak upravitelj cerkvenega premoženja (cer-
kvenih ustanov) za potrebe obveščanja vernikov pri-
pravlja poročilo o svojem delovanju in poslovanju.
S poročilom, ki smo ga pripravili, želimo vernike in 
slovensko javnost seznaniti z delovanjem in uresniče-
nimi projekti Nadškofije Maribor ter predstaviti finanč-
no poslovanje v letu 2006. Ker pa ponekod pastoralno 
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delo poteka glede na šolsko leto, se poročila nanašajo 
tudi na prve mesece tega leta.
Zaradi boljšega razumevanja naj še spomnimo, da 
imamo v Sloveniji od 7. aprila 2006 dalje namesto treh 
šest škofij ter dve metropoliji ali samostojni cerkve-
ni pokrajini. Ljubljansko metropolijo sestavljajo Nad-
škofija Ljubljana, Škofija Koper in Škofija Novo mesto,
Mariborsko metropolijo pa Nadškofija Maribor, Škofi-
ja Celje in Škofija Murska Sobota. Vsaka od škofij je
samostojna pravna oseba, hkrati pa obsega območje, 
kjer delujejo številne župnije, moške in ženske redov-
ne skupnosti, župnijske in dekanijske Karitas, cerkve-
ni zavodi, katoliške verske ustanove in gibanja, ki so 
prav tako samostojne pravne osebe. V primeru Katoli-
ške cerkve torej ne moremo govoriti o eni pravni osebi 
ali o enem subjektu, ampak moramo reči, da Katoli-
ško cerkev v Sloveniji sestavlja nekaj čez 800 pravnih 
oseb, ki so v svojem delovanju in poslovanju vsaka 
zase samostojne.
Delovanje in obseg finančnega proračuna, ki sta pred-
stavljena v tem poročilu, se nanašata samo na Nad-
škofijo Maribor kot samostojno pravno osebo, razen,
kjer je izrecno navedeno, da se navedeni podatki na-
našajo tudi na druge pravne osebe, predvsem župnije 
in odvisne ustanove in družbe.

Zemljevid novoustanovljene mariborske metropolije 
s tremi škofijami in njihovimi grbi
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Pred seboj imamo poročilo mariborske 
nadškofije o njenem pastoralnem delovanju ter gospo-
darskem in finančnem poslovanju v letu 2006. Vsem
voditeljem posameznih ustanov in služb se iskreno za-
hvaljujem za prispevek k skupnemu poročilu. 
Vedno sem želel, da pride tako poročilo vsako leto do 
vernikov naše nadškofije, se pravi v javnost, saj ne
smemo in tudi ne želimo karkoli skrivati ali zamolčati. 
Tudi iz Vatikana prejmemo škofje vsako leto natančno 
poročilo o pastoralnih dejavnostih, o gospodarskem 
delovanju in finančnem poslovanju centralnih usta-
nov Katoliške cerkve. Prav je, da tako poročilo objav-
ljamo za našo krajevno Cerkev, mariborsko nadškofijo.
Pa tudi dolžnost je, da seznanimo vse župnije in na 
neki način tudi slovensko javnost, kaj in kako delamo, 

kako gospodarimo, kam investiramo in komu dajemo 
zbrana finančna sredstva. Zavedamo se, da je celotno
imetje last nadškofije, voditelji njenih ustanov in služb
so samo upravitelji, zato je letno poročilo vernikom 
naša obveznost.
V molitvenem bogoslužju ponavljamo duhovniki: »Ro-
dovi prihajajo in odhajajo, on (Bog) pa ostane zvest za 
vse čase!« Podobno velja: Voditelji nadškofijskih enot
ali ustanov prihajajo in odhajajo, a nadškofija kot kra-
jevna Cerkev pa ostaja in bo ostala.
Tako poročilo je tudi potrebno, da verniki zvedo res-
nico in ne nasedejo medijem, ki tolikokrat napačno, 
neresnično in tendenciozno očitajo Cerkvi, tudi naši 
krajevni Cerkvi, da kopiči bogastvo, izkorišča vernike, 
hlepi po imetju in podobno. Pregledno poročilo jasno 
pokaže, kako in s čim gospodari nadškofija, kam vla-
ga finančna sredstva in komu jih namenja.
Razumljivo je, da je prvenstveno in osrednje poslanstvo 
nadškofije pastoralno, se pravi: oznanjevanje evange-
lija, bogoslužje in dobrodelnost ali Karitas. To so tri 
dimenzije poslanstva Cerkve od njene ustanovitve. In 
temu je podrejeno vse drugo.
Za uresničevanje tega poslanstva se vsem in vsakemu 
posebej zahvaljujem v nadškofiji, v dekanijah in žup-
nijah.

V Mariboru, na praznik sv. Benedikta – zavetnika 
Evrope, 11. 7. 2007

Dr. Franc Kramberger, nadškof metropolit

Beseda ordinarija

Dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof metropolit
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 Osnovno poslanstvo Katoliške cerkve 
ter s tem tudi Nadškofije Maribor in vseh župnij, ki
delujejo na njenem območju, je, da izvršujejo naročilo 
Jezusa Kristusa: “Pojdite po vsem svetu in oznanite 
evangelij vsemu stvarstvu!” (Mr 16,15). To osnovno 
poslanstvo se je že v prvih stoletjih oblikovalo v tri 
smeri:

• oznanjevanje Božje besede, veselega sporočila 
(danes bi lahko rekli »dobre novice«), da je Bog 
poslal svojega Sina, ki nas je s svojo smrtjo odre-
šil suženjstva grehu in smrti ter nam odprl vrata 
večnega življenja v Nebeškem kraljestvu;

• liturgično praznovanje, s katerim slavimo Boga 
in se spominjamo velikih Božjih del v človeški 
zgodovini;

• izpolnjevanje ljubezni do bližnjih (karitas), s ka-
tero vsem, ki trpijo zaradi duševne stiske ali po-
manjkanja telesnih dobrin pomagamo po svojih 
močeh.

Sedež Nadškofije Maribor s svojimi službami in ura-
di skrbi predvsem za usklajeno izvajanje poslanstva 
na celotnem območju nadškofije, ki je razdeljeno med
143 župnij, zato mora biti ustrezno organizirano. Po-
leg tega v času, ko zaradi ustanovitve novih škofij še
poteka proces njihovega osamosvajanja, praktično vse 
službe in uradi novima škofijama v Murski Soboti in
Celju pomagajo pri prvih korakih na samostojni poti. 
V letu 2006 so bile te službe in uradi organizirani zno-

Področja delovanja in organiziranost

traj naslednjih področij delovanja:
1. ordinariat (glavna pisarna),
2. splošno pastoralno področje,
3. področje vzgoje in izobraževanja,
4. področje dobrodelnosti in sociale,
5. gospodarstvo in skupne službe.

Delo vseh področij delovanja usklajuje in usmerja nad-
škof ordinarij s pomočjo svojih najožjih sodelavcev, 
pomožnih škofov in kanonikov, ki usmerjajo pastoral-
ne in druge aktivnosti nadškofije. Nadškofu ordinariju
pa pri tem pomagajo različna posvetovalna telesa, ki 
so navedena v organizacijski shemi na strani 10.

Za izvajanje svojega poslanstva si mora tudi nadškofi-
ja, enako kot vse druge primerljive ustanove, zagotovi-
ti ustrezna finančna in materialna sredstva. Zanje je

Sedež Nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19 v Mariboru
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Mariborski škofje: v sredini nadškof metropolit dr. Franc Kramber-
ger, ob njem pomožna škofa dr. Peter Štumpf, gen. vikar (desno), in 

dr. Jožef Smej (levo)

odgovorna Gospodarska uprava ob podpori skupnih 
služb. Nadškofija Maribor pridobiva materialna sred-
stva za svoje delovanje iz različnih virov, podobno kot 
škofije drugod po svetu, ki so podrobneje predstavljeni
na koncu tega poročila. Gospodarjenje s premoženjem 
še zdaleč ne zavzema tolikšnega deleža v delovanju 
nadškofije v primerjavi z obsežnim pastoralnim delo-
vanjem, kot se javnosti pogosto prikazuje, kljub vsemu 
pa je pridobivanje materialnih sredstev nepogrešljivo. 
Samo Nadškofija Maribor brez odvisnih gospodarskih
družb (Gospodarstvo Rast, d. o. o., Slomškova družba, 
d. o. o., družbe Krekovega sistema) ali nepridobitnih 
ustanov (Nadškofijska karitas, Zavod Antona Martina
Slomška) zaposluje 46 laikov, ki skupaj s številnimi 
prostovoljci opravljajo dela in naloge na nepridobitnem 
področju. Če pa upoštevamo še zaposlene v naštetih 
ustanovah in družbah, pa je Nadškofija Maribor de-
lodajalec preko 200 zaposlenim. Poleg tega pa sedež 
nadškofije zagotavlja še prostore in sredstva za izvaja-
nje številnih pastoralnih dejavnosti in projektov.

Ob vseh naštetih področjih delovanja ne smemo po-
zabiti tudi na pomembno zgodovinsko, kulturno in 
umetniško poslanstvo, ki ga Katoliška cerkev (škofije,
župnije, skupnosti in gibanja) vrši z ohranjanjem kul-
turne dediščine, slovenske kulture in jezika. Številne 
cerkve, samostani, kapelice in znamenja, ki so v lasti 
posameznih cerkvenopravnih oseb, namreč predstav-
ljajo prvovrstne kulturno-zgodovinske spomenike, ki 
so v veliki večini zgledno obnovljeni in vzdrževani. Pri 
tem pride še posebej do izraza pripadnost in ljubezen 
vernikov do te dediščine in do naših prednikov. Brez 
pomoči vernikov in njihovega nesebičnega razdajanja 
bi mnogi spomeniki že zdavnaj propadli.
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Organizacijska shema (31. 12. 2006)
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Nadškofijski ordinariat



 Leto 2006 je za mariborsko nadškofijo 
in vso Cerkev na Slovenskem pomenilo veliko prelom-
nico, ki bo v njeni zgodovini ostala zapisana z velikimi 
črkami. V tem letu so se zgodile spremembe, ki so v 
zgodovini običajno enkratne. 

Pomembnejši dogodki v lanskem letu

Slovenska cerkvena pokrajina se je s papeževim od-
lokom oz. bulo 7. aprila 2006 razdelila na dve (Ljub-
ljansko in Mariborsko), dobila je novo nadškofijo in 
metropolijo (Maribor), s tem pa tudi novega nadškofa 
metropolita. Ustanovljene so bile tri nove škofije (Ce-

Apostolski nuncij msgr. Santos Abril y Castelló je zbranim vernikom prebral in pokazal papeževo bulo o ustanovitvi mariborske metropolije
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lje, Murska Sobota in Novo mesto), imenovana sta bila 
novi škof dr. Marjan Turnšek in pomožni škof dr. Peter 
Štumpf.

Temu pomembnemu dogodku so sledile priprave na 
slovesnosti razglasitve novih škofij in ustoličenja no-
vih škofov ordinarijev. V mariborski metropoliji je prva 
bila 21. maja v Celju na Glavnem trgu pred Marijinim 
kipom, druga pa 25. junija 2006 v Murski Soboti. Za 
prvega celjskega škofa je bil ustoličen msgr. dr. Anton 
Stres, dotedanji mariborski pomožni škof in generalni 
vikar, župnijska cerkev sv. Danijela pa je bila povzdig-
njena v stolnico. Za prvega murskosoboškega škofa je 
bil imenovan dr. Marjan Turnšek, ki je bil hkrati z 
razglasitvijo nove škofije posvečen v škofa in tudi tam 
je bila tamkajšnja župnijska cerkev sv. Nikolaja pov-
zdignjena v stolnico.

Z imenovanjem dr. Antona Stresa za celjskega škofa 
smo pričakovali imenovanje novega mariborskega po-
možnega škofa. 24. maja je Sveti oče na ta pričakova-
nja odgovoril z imenovanjem salezijanskega duhovni-
ka msgr. dr. Petra Štumpfa SDB, dotedanjega župnika 
v župniji Ljubljana – Rakovnik, ki je bil v škofa posve-
čen 10. septembra.

Med tem so se vrstila tudi dogajanja v Mariboru. Dr. 
Franc Kramberger je na praznik svetih apostolov Pet-
ra in Pavla v baziliki sv. Petra v Vatikanu iz rok pa-
peža Benedikta XVI. prejel palij, zunanji simbol me-
tropolita. 147 let po prenosu škofijskega sedeža iz Št. 
Andraža v Maribor je mariborska škofija doživela naj-
večji dogodek lanskega leta. Na Slomškovo nedeljo, 24. 
septembra, je bila Škofija Maribor slovesno razglašena 
in povzdignjena v nadškofijo in metropolijo, doteda-
nji mariborski škof pa je bil umeščen za prvega ma-

Škofovsko posvečenje prvega murskosoboškega škofa dr. Marjana 
Turnška

Slovesna razglasitev ustanovitve Škofije Celje
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Nadškof metropolit dr. Franc Kramberger 
iz rok papeža Benedikta XVI. prejema 
palij, znamenje metropolita

Škofovsko posvečenje mari-
borskega pomožnega škofa 
dr. Petra Štumpfa
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riborskega nadškofa metropolita. Slavnostni govornik 
je bil apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Santos Abril 
y Castelló, navzoči so bili vsi slovenski škofje, številni 
gostje iz sosednjih škofij ter osebnosti iz družbeno-po-
litičnega življenja. 

Kot duhovno pripravo na slovesno razglasitev je škofja 
pred tem imela tridnevnico v čast blaženemu Slom-
šku. Prvi dan je bil posvečen Slomškovi posvetitvi za 
škofa, na praznik slovanskih apostolov Cirila in Meto-
da, 5. julija 1846 v Salzburgu. Drugi dan so premišlje-
vali prvo pastirsko pismo, ki ga je škof Slomšek pisal 
duhovnikom svoje Lavantinske škofije, kjer je razčle-
nil svoje škofovsko geslo: »Vse v večjo čast Božjo in 
zveličanje duš«. Tretji dan so razmišljali o pastirskem 
pismu vernikom, ki ga je Slomšek pisal na dan ustoli-
čenja za lavantinskega škofa. 

Razglasitve novih škofij so spremljali številni vzpored-
ni dogodki, obiski osebnosti in prireditve. Tako je ma-
riborsko nadškofijo 3. novembra obiskal predsednik
Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek, ki je maribor-
skemu nadškofu metropolitu dr. Francu Krambergerju 
podelil visoko državno odlikovanje »zlati red za zaslu-
ge«. Kot je zapisano v obrazložitvi, »nadškof že 25 let de-
luje na civilnem, kulturnem in pastoralnem področju v 
interesu Republike Slovenije, poleg tega pa je vsestran-
sko prispeval k narodnemu, kulturnemu, političnemu 
in duhovnemu razvoju slovenske družbe.« Novembra 
so na Nikodemovih večerih vsi trije škofje ordinariji iz 
mariborske metropolije, dr. Kramberger, dr. Stres in 
dr. Turnšek, v bratskem in pastirskem duhu v nabi-
to polni dvorani prvič javno nastopili skupaj in podali 
svoje poglede na preteklo, sedanjo in prihodnjo podobo 
Cerkve »z očmi škofov«, kot je velel naslov večera. 
Kmalu potem, 30. novembra, pa je ob godu sv. apo-

stola Andreja, zavetnika mariborske nadškofije, nad-
škof Kramberger v Mariboru prvič sprejel zagrebško-
ljubljanskega metropolita Srbske pravoslavne cerkve 
Jovana. Njegova zgodovinska navzočnost na katoli-
škem bogoslužju in izrečene besede krščanskega in 
ekumenskega spoštovanja so zaznamovale nov korak 
v odnosih med Katoliško in Pravoslavno cerkvijo. 

V tem bogatem letu so nadškofa obiskale številne 
osebnosti javnega življenja: veleposlanica Kraljevine 
Španije Carmen Fontes Munoz (5. januarja), pred-
sednik Slovenske ljudske stranke dr. Janez Podobnik 
(2. marca), predsednik Državnega sveta RS dr. Janez 
Sušnik z delegacijo (5. maja), veleposlanik Republike 
Makedonije Samoil Josif Filipovski z delegacijo (8. ju-
nija), vodstvo Narodnega sveta koroških Slovencev (19. 
septembra) in veleposlanik RS pri Svetem sedežu Ivan 
Rebernik (2. novembra). 

Ob pregledu pomembnejših lanskih dogodkov pa ne 
gre spregledati tudi prvega plenarnega zasedanja pred-
sednikov evropskih škofovskih konferenc (CCEE), ki 
je potekalo od 4 do 8. oktobra 2006 v Rusiji, v Sankt 
Petersburgu, ki se ga je nadškof Kramberger udeležil 
v vlogi predsednika SŠK. Dne 2. marca 2006 je nad-
škof imenoval 7 novih častnih kanonikov mariborske 
nadškofije, in sicer Ivana Camplina, Janeza Nanuta,
Jožeta Horvata, Jožeta Gračnarja, Franca Mlakarja, 
Franca Linasija ter novega rednega kanonika Janeza 
Lesniko. Nadškof je bil s strani novinarjev izbran kot 
“naj Mariborčan” leta 2006, Radio Maribor in Društvo 
prijateljev radia sta mu podelila tudi »častni znak ra-
dosti za človekoljubnost«. 



Imenovanje Janeza Lesnike za kanonika mariborskega Stolnega 
kapitlja (prvi z desne) ter šest častnih kanonikov (od leve proti des-
ni): Ivan Camplin, Janez Nanut, Jože Horvat, Jože Gračnar, Franc 
Mlakar, Franc Linasi

Veleposlanica kraljevine Španije Carmen Fontes Munoz pri nad-
škofu dr. Francu Krambergerju (levo) skupaj s stolnim župnikom 
dr. Stankom Lipovškom (desno)

Nadškof dr. Franc Kramberger iz rok predsednika Republike Slovenije 
dr. Janeza Drnovška prejema visoko državno priznanje

Srečanje mariborskega nadškofa metropolita dr. Franca Krambergerja 
s pravoslavnim patriarhom Jovanom 
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V vsaki škofiji in za vse zadeve, ki niso
po cerkvenem pravu izrecno izvzete, je sodnik kra-
jevni škof. Sodno oblast more izvrševati sam ali po 
drugih. Za reševanje sodnih zadev postavi vikarja, ki 
ima redno sodno oblast, po potrebi imenuje tudi nje-
govega pomočnika. Poleg tega krajevni škof imenuje 
še cerkvene sodnike, ki so kleriki ali laiki, pravdnika, 
branilca vezi in notarja (prim. kan. 1419 – 1437 ZCP).
Po ustanovitvi mariborske nadškofije in metropolije je
cerkveno sodišče v Mariboru metropolitansko. Sodišče 
je prvostopenjsko za primere mariborske nadškofije,
celjske in murskosoboške škofije ter drugostopenjsko
za primere ljubljanske metropolije. Pretežno se ukvar-
ja z reševanjem zakonskih pravd. Delo opravljajo ško-
fov vikar za sodne zadeve, osem sodnikov, pravdnik, 
branilec vezi ter notar.
V letu 2006 je Metropolitansko cerkveno sodišče v 

Metropolitansko cerkveno sodišče

Dr. Stanko Ojnik, oficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča

Mariboru kot prvostopenjsko sprejelo v obravnavo 31 
ničnostnih zakonskih pravd. Iz prejšnjih let je ostalo 
nerešenih 50. Glede ničnosti zakona je sodišče na prvi 
stopnji izreklo 20 sodb. Od tega 18 »pro nulitate« in 2 
primera »contra nulitatem«. V 8 primerih je bil posto-
pek ustavljen. Nerešenih je ostalo 52 vlog. Kot prizivno 
sodišče Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljub-
ljani je v letu 2006 prejelo v obravnavo 19 ničnostnih 
zakonskih pravd. Iz prejšnjega leta jih je ostalo nere-
šenih 5. Na drugi stopnji je bilo tako obravnavanih in 
rešenih vseh 24 ničnostnih zakonskih pravd, tako je 
delo na drugi stopnji brez zaostankov.
Cerkveni sodniki se dobro zavedajo, da morajo pravič-
no soditi. Kajti edini sodnik je Jezus Kristus, ki vabi 
k zavzetemu delu sodnike in sodelavce cerkvenih so-
dišč, da bodo vsi ljudje, ki si želijo priti do pravice, 
deležni ustrezne pomoči.

17



Glavna naloga Nadškofijskega arhiva je
skrb za varovanje, zbiranje, urejanje, preučevanje in po-
sredovanje raznovrstnega arhivskega gradiva mariborske 
metropolije in nadškofijskih ustanov. V arhivu so zapo-
sleni trije strokovni sodelavci, arhiv pa vodi ravnatelj, ka-
nonik Jože Goličnik. Arhiv se nahaja v stavbi na Koroški 
cesti 1 v Mariboru in obsega 341 m2 stavbne površine, 
večinoma depojev za arhivsko gradivo. 

Igor Filipič in s. dr. Ilaria Montanar SL, arhivarja v Nadškofijskem arhivu Maribor

Nadškofijski arhiv Maribor

V letu 2006 je arhiv hranil več kot 970 tekočih metrov 
gradiva. Med najpomembnejše gradivo sodijo: gradivo 
škofijske pisarne, zbirka listin, zbirka srednjeveških
rokopisov, zbirka inkunabul ter osebni fondi nekate-
rih škofov in duhovnikov. Najbolj iskano gradivo so 
matične knjige, ki služijo številnim rodoslovcem pri iz-
delavi rodbinskega drevesa. V letu 2006 se je v arhivu 
zvrstilo 871 obiskov arhivske čitalnice, v glavnem ro-
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doslovcev ter drugih raziskovalcev zgodovine. Za raz-
lične pravne, upravne in podobne zadeva so izdali 405 
potrdil, predvsem s področja osebnih stanj (krstni, 
poročni, mrliški ali družinski listi) ter preko 400 re-
produkcij arhivskega gradiva. Omeniti velja tudi stro-
kovno pomoč v čitalnici, predvsem pri branju in pre-
vajanju gradiva ter podobni pomoči raziskovalcem.
V letu 2006 je arhiv na novo prevzel 45 matičnih knjig, 
4 tekoče metre drugega spisovnega ter 54 enot knjiž-
ničnega gradiva, ki je bilo strokovno obdelano in je 
že na voljo uporabnikom. V okviru programa varova-
nja arhivskega gradiva je bila glavna skrb namenjena 
dvojnikom matičnih knjig, saj je bilo na novo zvezanih 
70 knjižnih enot. 
V okviru kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti 
je arhiv v letu 2006 pripravil dve odmevni razstavi, 
in sicer začasno razstavo Non ego sed Deus ob 130-
letnici rojstva škofa Tomažiča (od 5. julija 2006 do 31. 
januarja 2007), ki prikazuje njegovo življenje ter po-
membno delovanje mariborske nadškofije v času pred
drugo svetovno vojno, med njo in po njej, kar je za 
javnost posebej zanimivo časovno obdobje. 
Zgodovinsko pomembni dogodek – regionalno preure-
ditev Cerkve na Slovenskem – pa smo obeležili s pre-
novljeno stalno razstavo Verska, socialna in kulturna 
dediščina mariborske nadškofije (na ogled v dvorcu
Betnava od 24. novembra 2006 naprej), ki skozi posa-
mezne teme prikazuje in osvetljuje celotno zgodovino 
Cerkve na ozemlju današnje mariborske metropolije. 
Razstavljeno gradivo je izbor predmetne dediščine, ki 
se je ohranila na ordinariatu, ter arhivskega gradiva. 
Skupaj je v šestih sobanah razstavljenih več kot 150 
eksponatov. 
Obe razstavi sta spremljali zloženki, za stalno razsta-
vo pa so izdali tudi razstavni katalog. Razstavi sta se-
veda odprti za javnost ter namenjeni najširši publiki. 

Prenovljena razstava Verska, socialna in kulturna dediščina mariborske 
nadškofije v dvorcu Betnava

Poleg razstavne dejavnosti se je arhiv javnosti predsta-
vil ob obisku raznih šolskih in drugih skupin, ki jih je 
bilo v prejšnjem letu pet. Za najširšo javnost so skupaj 
z Univerzitetno knjižnico Maribor pripravili tudi pred-
stavitev in predavanje o restavriranem srednjeveškem 
kodeksu in inkunabuli iz arhivske zbirke, ki sta ga 
pripravili prof. dr. Nataša Golob s Filozofske fakultete 
v Ljubljani in dr. Jedert Vodopivec iz Arhiva Republike 
Slovenije. 
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V letu 2006 je svoje delovanje razvila 
tudi nova služba, ki jo je nadškofija ustanovila leto
poprej, Služba za odnose z javnostmi. Služba vsako-
dnevno pregleda in arhivira medijske prispevke, ki 
govorijo o nadškofiji. V arhivu se je tako v letu 2006
znašlo 1027 tiskanih ali elektronskih prispevkov, kjer 
je največji del obravnaval dogodke okoli razglasitve 
novih škofij in denacionalizacije ter druge aktualne
dogodke, povezane z Nadškofijo Maribor ali Cerkvijo
na Slovenskem. Naloga službe je, da preverja, ali so 
objavljeni podatki pravilni in skupaj s pristojnimi pre-
sodi, ali je primerno odgovoriti na neutemeljene očitke 
ali zavajajoče in netočne trditve. Poslani odgovori so v 
vseh primerih bili objavljeni, skupaj 17-krat. Ob večjih 
dogodkih služba organizira novinarsko konferenco in 
občilom pošilja napovedi in sporočila za javnost, s či-
mer novinarjem podaja najpomembnejše informacije. 
Podanih je bilo 14 sporočil za javnost. Pri tem se služ-
ba ne podvaja s Tiskovnim uradom SŠK, ki javnost 
obvešča o zadevah celotne Cerkve na Slovenskem.  
V zadnjih časih novinarji vse pogosteje iščejo nepo-
sredni dialog z nadškofijo, kar je na splošno dober
znak. V ta namen pošiljajo svoja vprašanja, iščejo iz-
jave vodstva nadškofije, intervjuje ali sodelovanje v od-
dajah. Nadškofija je v duhu smernic 2. vatikanskega
zbora in slovenske sinode ubrala pot odprtega dialoga 
z mediji, kar se dolgoročno vedno obrestuje v večjem 
razumevanju. V pisni obliki je bilo podanih okoli 140 

Služba za odnose z javnostmi

Igor Vojinovič, predstavnik za odnose z javnostmi

odgovorov na vprašanja, ki jim je treba dodati odgovo-
re po telefonu, na mikrofon ali pred kamero ter kratke 
odgovore po elektronski pošti.
V današnjem času se informacije najprej iščejo na 
internetu, zato služba v sodelovanju s Službo za in-
formatiko, Pastoralno službo in uredniškim odborom 
uresničuje prenovo spletnih strani nadškofije, ki be-
ležijo naraščajoč obisk. Vsakodnevno se izvaja objava 
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Spletni strani mariborske nadškofije in mariborske metropolije ter naslovnica DVD-filma »Nadškofija Maribor«

informacij, napovednikov in poročil o dogodkih, fotogra-
fij in zvočnih posnetkov. Služba občasno sodeluje tudi
pri objavah na straneh katoliškega društva Vrnet. Inten-
zivno je tudi interno obveščanje po elektronski pošti. 
Najpomembnejše delo službe je graditev dobrih odno-
sov s posameznimi novinarji in uredniki ter sodelo-
vanje z vodji vseh nadškofijskih enot. Služba je še pri-
spevala k promociji različnih nadškofijskih projektov
(Betnava, Vrbanska, Studenice), izdelavi internih pu-
blikacij, študije o financiranju Cerkve, internega ob-
veščanja, zbiranju in urejanju fotografskega in video 
gradiva, obveščanju katoliških medijev o dogodkih na 
nadškofiji in drugo.
Novembra 2006 je bil zaključen velik projekt, doku-
mentarni film »Nadškofija Maribor«. Služba je skoor-

dinirala njegovo snemanje v sodelovanju z ekipo ver-
skega programa RTV Slovenija. K projektu je tudi po 
posredovanju direktorja Slomškove družbe Branka 
Umeka uspelo privabiti najboljše slovenske strokov-
njake, režiserja Slavka Hrena, snemalca Ubalda Trn-
kozyja, scenarista Boštjana Debevca in druge. Film je 
bil predvajan na različnih televizijah, izdan je tudi v 
obliki DVD-ja, in sicer v daljši (38 min) in krajši (12 
min) različici. V pripravi je tudi njegov prevod in sin-
hronizacija v tuje jezike in razmnoževanje. Izhodišče 
filma je bila razglasitev nadškofije, toda narejen je v 
dokumentarno-izobraževalnem »brezčasnem« slogu, 
kar pomeni, da bo aktualen za ogled tudi čez več let. 
Gre za prvo tovrstno TV-realizacijo, ki na jasen način 
predstavi, kaj je to nadškofija, kako deluje in kakšno
je njeno temeljno poslanstvo. 
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Proračun Nadškofijskega ordinariata je v
letu 2006 znašal slabih 378 tisoč EUR. Nekaj več kot 
polovica proračuna se nanaša na delovanje glavne pi-
sarne ordinariata, pod okriljem katere se vodi celotna 
nadškofija, vodijo se personalne zadeve duhovnikov,
organizirajo in izvajajo seje ordinarijevih posvetoval-
nih teles, korespondenca z župnijami in podobne za-
deve, ki so pomembne za vodenje nadškofije. Znotraj
glavne pisarne je vključena tudi Služba za odnose z 
javnostmi, ki je bila ustanovljen novembra 2005.
Slaba polovica proračuna ordinariata je namenjena 
delovanju treh pomembnih ustanov, in sicer Metro-
politanskemu cerkvenemu sodišču, Nadškofijskemu
arhivu ter Domu za upokojene duhovnike, del prora-
čuna pa se nanaša tudi na izdatke, povezane z Nad-
škofijskim domom.

Proračun Nadškofijskega ordinariata

ENOTA - POSTAVKA EUR %

Nadškofijski ordinariat -
Glavna pisarna 199.768 52,9 %

Metropolitansko cerkveno 
sodišče 20.762 5,5 %

Nadškofijski arhiv Maribor 85.700 22,7 %

Dom duhovnikov 40.236 10,7 %

Nadškofijski dom 30.883 8,2 %

SKUPAJ 377.349 100,0 %
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Splošna pastorala



 

Na pastoralnem področju smo v minu-
lem letu posvečali posebno pozornost oddaljenim, slo-
venski kulturi in Svetemu pismu. Pastoralna služba je 
zadolžena, da vsako leto zbere in analizira poročila o 
pastoralnem in upravnem stanju župnij. Po objavi po-
datkov je marsikdo vznemirjen, kajti ti govore o upa-
danju vernosti, verski brezbrižnosti, opuščanju molit-
ve in nedeljske maše, o moralnem propadanju. Vsak 
bi pa rad slišal poročilo o verski pomladi. O največji 
skupini kristjanov, ki jih redko vidimo v cerkvi, smo 
intenzivno razmišljali v preteklem pastoralnem letu. 
Iz dneva v dan se srečujemo s temi ljudmi pri svojem 
dušnopastirskem delu. Hodijo po robu. Naša beseda 
in naš odnos do njih jih lahko približata jedru, lahko 
jih pa tudi odrineta preko roba cerkvene pripadnosti.
Z vso resnostjo smo sprejeli izziv oddaljenih kristja-
nov. Sledili smo učitelju Jezusu Kristusu in s skup-
nimi močmi poskušali najti najbolj ustrezna pota do 
oddaljenih, ne da bi “ugasnili tleči stenj in zlomili na-
lomljeni trs”. Po tej poti hoditi ni lahko. Nevarno je 
ubirati bližnjice. Nismo iskali že izdelanih receptov, 
kako bi oddaljene pritegnili in povezali z župnijskim 
občestvom. Skupaj smo iskali najbolj ustrezno pot, po 
kateri bi oddaljenim z oznanjevanjem in pričevanjem 
omogočili vstop z roba v središče župnijskega občestva. 
Naše trdno prepričanje je, da oddaljenih ne bomo pri-
dobili s trdoto, pa tudi ne s popustljivostjo. Oznanjati 
moramo neokrnjeni evangelij in si prizadevati, da smo 

Težišče pastoralnega delovanja 

Jože Goličnik, kanonik, voditelj Pastoralne službe

občutljivi za potrebe ljudi in spoštljivi do Božje besede, 
ki jo oznanjamo, in svetih skrivnosti, ki jih delimo.
Če želimo k problemu resno pristopiti, moramo pozna-
ti vzroke, ki pogojujejo oddaljevanje kristjanov od cer-
kvenega občestva. Jasno je, da namen leta oddaljenih 
ni le analiza pojava oddaljenih, pač pa tudi iskanje od-
govorov, kako jim pomagati, da se bodo z roba pomak-
nili proti središču. Iz pričevanj spreobrnjencev vemo, 
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da za vključitev v versko občestvo niso pomembne le 
besede, ampak tudi globoka doživetja, ki jih človeku 
nudi lepo oblikovano bogoslužje. Ljudi prevzame mno-
žica, ki poje, moli in slavi Boga. Ljubezenska služba 
bližnjemu je vsakemu razumljivo Jezusovo sporočilo, 
da kdor pomaga človeku v stiski, Jezusu pomaga.
Ljudje se oddaljujemo drug od drugega. Posledica od-
daljenosti je tudi čedalje večji poudarek na osebni svo-
bodi in dostojanstvu posameznika, kar predpostavlja 
osebni pristop k posamezniku. V preteklem letu smo 
šli dušni pastirji z laiškimi sodelavci naproti oddalje-
nim bratom in sestram po veri. Pri tem pomembnem 
misijonskem poslanstvu nas je vodila misel papeža 
Benedikta XVI., ki je v knjigi »Bog in svet« zapisal, da 
tudi človek, ki pride v cerkev le za veliko noč, božič 

Ob koncu leta 2006 je bilo leto 2007 razglašeno za leto Svetega pisma

ali ob kakšni drugi posebni priložnosti, izraža svoje 
hrepenenje po luči in resnici in Cerkev mu mora iti z 
veseljem naproti. 
Ob nastopu novega leta so naše misli in želje usmerje-
ne predvsem v prihodnost, za katero ne vemo, kaj nam 
bo prinesla. Kljub negotovosti pa človek želi biti gospo-
dar prihodnosti. Ne želi živeti iz dneva v dan, ampak v 
prihodnost postavlja cilje, ki jih želi uresničiti sam ali 
skupaj z drugimi v bližnji ali daljni prihodnosti.
Že lani so slovenski škofje razglasili, da bo leto 2007 
leto Svetega pisma. Za to se niso odločili le zaradi sve-
tovnega simpozija o Svetem pismu, ki je bil sredi letoš-
njega leta v Sloveniji, ampak zaradi tega, ker bi radi, 
da bi bila Božja beseda med nami živa in rodovitna, 
da se ne bi dotaknila le Cerkvi zvestih katoličanov, 
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ampak tudi tistih, ki je še ne poznajo ali pa jo celo 
zavračajo. 
Na začetku minulega pastoralnega leta smo s pasto-
ralnim tečajem že usmerili korake v nakazano smer. 
Spregovorili smo o slovenski kulturi, ki ima mnogo 
prvin, ki jih je navdihovala Božja beseda, a je danes 
ljudem tuja, ker več ne poznajo korenin, iz katerih je 
zrasla. Na drugi strani pa je v njej vedno več nekr-
ščanskih prvin, ker sodobne kulture več ne navdihuje 
evangelij. To so dovolj tehtni razlogi, da ljudem pri-
bližamo in odpremo Sveto pismo. Povabili jih bomo k 
osebnemu branju, branju v skupinah, premišljevanju 
in kontemplaciji. Božjo besedo bomo razlagali in pre-
vajali v sodobno govorico. Vse bomo delali z enim sa-
mim ciljem: tako približati Božjo besedo današnjemu 
človeku, da ga bo prevzela in ji bo pripravljen slediti z 
življenjem. Naše delo poteka na dveh ravneh. K Božji 
besedi želimo najprej usmeriti katoličane, ki so jedro 
naših župnijskih občestev, pozabili pa tudi nismo na 
tiste, ki so od Cerkve oddaljeni. Izkušnje kažejo, da 
eni in drugi slabo poznajo Sveto pismo. Vse je potreb-
no voditi k bogato obloženi mizi Božje besede, kjer se 
bomo nahranili in se odžejati pri neusahljivem stu-
dencu žive vode.
Če se Cerkev hoče prenoviti in postati sol zemlje in 
luč sveta, mora med nami postati živa beseda preroka 
Amosa: »Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod Bog, ko 
bom poslal v deželo lakoto; ne lakote po kruhu in ne žeje 
po vodi, temveč po poslušanju Božje besede« (Am 8,11). 
Verjeti moramo, da je Božja beseda učinkovita, saj o 
njej prerok Izaija pravi: »Kajti kakor pride dež in sneg 
izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, 
jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in 
uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz 
mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo 
storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo 
poslal« (Iz 55,10-11).

V Besedi, ki je človek postala, dobi Božja beseda svoje 
žarišče. Bog, ki je velikokrat in na mnoge načine v pre-
teklosti govoril po očakih in prerokih, je končno spre-
govoril po svojem Sinu (prim. Heb 1,1-2). Sveto pismo 
je ena sama knjiga in ta knjiga je Kristus. Ko se člo-
vek sreča s Kristusom, ga njegova ljubezen prevzame 
do te mere, da evangelija ne zaklene v globine svojega 
srca, ampak ga z veseljem, z besedo in dejanji oznanja 
ne le med svojimi vernimi prijatelji, ampak tudi med 
tistimi, ki ga še ne poznajo ali pa ga celo zavračajo. K 
tem je potrebno iti s pogumom apostola Pavla, ki je v 
sebi trdno prepričan, da je evangelij Božja moč, dana 
v rešitev vsakemu, ki veruje. 
Veliko lepih stvari se dogaja po naših župnijah v letu 
kulture in Svetega pisma. Sveto pismo ni postavlje-
no na vidno mesto le v cerkvah, ampak je našlo svoje 
mesto v marsikateri družini kot vsakdanja duhovna 
hrana.
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 Pastoralna služba

Uvodoma predstavljeni zgodovinski dogodki 
so zagotovo zaznamovali potek rednih pastoralnih de-
javnosti po vsej nadškofiji. Med vsemi temi dogodki je
Pastoralna služba usklajevala dejavnosti na škofijski
ravni, da bi se pastoralno življenje nadškofije tekoče
odvijalo in zagotavljalo duhovno hrano in smernice 
delovanja vsega božjega ljudstva.
Tako so v letu, ki je bilo posvečeno oddaljenim, na to 
temo bili pripravljeni dekanijski pastoralni dnevi. Iz-
veden je bil pastoralni tečaj na temo »Evangelij v pogo-
voru s slovensko kulturo«, ki je za Nadškofijo Maribor
potekal 18. septembra na Betnavi, za škofijo Murska
Sobota pa 19. septembra v Kančevcih in za škofijo Ce-
lje 21. septembra v Celju.

Predstavitev delovanja splošno 
pastoralnega področja

Branka Kladnik, strokovna sodelavka v tajništvu Pastoralne službe

Naslovnica pastoralnega pri-
ročnika Pastoralni pogovori, 
ki ga mesečno pripravlja 
Pastoralna služba
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Zagotovljeno je bilo sodelovanje pri organizaciji prenosa 
radijskih sv. maš iz naše nadškofije, redno so izhajali
Pastoralni pogovori ter drugi priročniki in plakati. 
Pastoralna služba je organizirana po uradih, katerih 
delo koordinira in podpira tajništvo pod vodstvom ka-
nonika g. Jožeta Goličnika.

Andreja Grašič, sodelavka v Uradu za laike 

Pastorala laikov

Mariborska nadškofija je v okviru Pastoral-
ne službe ustanovila Urad za laike leta 2005. Name-
njen je pastorali vseh laikov, da bi prek njega imeli 
boljši dostop do nadškofije in da bi nadškofija preko
njega izrazila podporo in skrb do vprašanj katoliških 
laikov. Po letu dni delovanja je 23. februarja 2006 v 

dvorcu Betnava urad organiziral srečanje vseh laiških 
društev, združenj, skupin in gibanj, ki delujejo v nad-
škofiji. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj,
medsebojnem spoznavanju, iskanju pogostejšega po-
vezovanja ter širjenju zavesti prostovoljnega sodelo-
vanja laikov v Cerkvi. Udeležilo se ga je 17 oseb, 11 
predstavnikov laičnih organizacij, 13 organizacij se je 
opravičilo. Dragoceni prispevek srečanju je dal tudi 
nadškof Kramberger. 
Posebni poudarek je bil posvečen laiškim teologom. 
Zanje so od 7. do 10. decembra potekale adventne du-
hovne vaje, ki se jih je udeležilo 30 zaposlenih teolo-
gov, pridružili pa so se jim tudi študenti teologije.
Velik dosežek urada je oblikovanje posebne delovne 
ekipe mladih, ki je redno pripravljala 5-minutno odda-
jo »Duhovna misel«. Televizijska postaja RTS jo pred-
vaja vsako nedeljo ob 11.15. S tem se na sodoben na-
čin predstavi eden izmed vidikov verskega življenja na 
našem področju. Narejeno je bilo 19 različnih oddaj, 
številne so bile tudi ponovljene. Obravnavane so bile 
naslednje teme: Predstavitev družinskega centra MIR; 
Plenum Nadškofijske karitas – pomoč bližnjemu; spo-
min na obisk Janeza Pavla II. v Mariboru; Križev pot 
po ulicah Maribora; pogovor z mladimi o veliki noči in 
veri; nadškofovo velikonočno voščilo; žegen in njegova 
simbolika; Misijon mladih; glasba v Cerkvi nekoč in 
danes; Hospic – komu zvoni?; Binkošti danes; Santi-
ago de Compostela – človek romar; nočno romanje na 
Ptujsko Goro; krščanstvo in slovenstvo (Dr. Ambrožič); 
sv. Martin (vino); predstavitev Centra Sinaj; Slomškov 
rojstni dan; adventni čas in adventni venčki; misijo-
ni; Luč miru iz Betlehema – skavti; otroci o Božiču in 
božično voščilo pomožnega škofa ter ponovitve. Ciljno 
število gledalcev je okrog 500 tisoč, saj so oddajo za-
čeli predvajati tudi ljubljanski kabelski operaterji. 
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Kateheza

Kateheza je temeljna dejavnost in delovanje 
evangelizacije vsake krajevne Cerkve, po kateri daje 
(nad)škofija vernikom in vsem, ki želijo hoditi za Kri-
stusom, pouk in vzgojo. 
Urad za katehezo je v letu 2006 nadaljeval s stalnim 
izobraževanjem laiških sodelavcev, še posebej zapo-
slenih asistentk in referentk za katehetsko dejavnost 
po župnijah, kot tudi s pripravo gradiv in smernic za 
katehezo. Poleg vrste rednih obveznosti je med 22. in 
27. januarjem urad organiziral 36. katehetski simpo-
zij pri sv. Jožefu v Celju pod naslovom »Evangelij po-
učevati ali oznanjati?«, na katerem je sodelovalo 160 
katehetskih sodelavcev. 

Andreja Štunf, strokovna sodelavka v Uradu za katehezo

V šestem letu od ustanovitve je Slomškovo bralno pri-
znanje, ki ga mariborski urad vodi za vso Slovenijo, 
doseglo 4700 sodelujočih osnovnošolskih otrok, za 
katere je urad pripravil komplete nalepk za vsakega 
bralca, plakate in zloženke. Na zaključni prireditvi za 
bralce, animatorje, starše in duhovnike se je 6. maja 
na Ponikvi zbralo okoli 720 udeležencev.

Mladi v cerkvi sv. Martina na Ponikvi ob podelitvi Slomškovega 
bralnega priznanja

3. junija je Urad za katehezo kljub neusmiljenemu 
dežju izvedel 35. mavrično romanje za otroke na Ptuj-
sko Goro, ki se ga je udeležilo okoli 300 otrok.
Od 25. do 28. junija je predstavnica urada sodelovala 
pri izvedbi Študijskega posvetovanja Slovenskih kate-
histinj in katehistov v Stični. Obravnavan je bil odnos: 
katehet - Sveto pismo - otroci - starši in osvojena je 
bila nova metoda dela. Na omenjeno temo se je pred-
stavnica urada 7. julija udeležila Teološko-pastoralne-
ga kongresa v Valenciji, kjer je potekalo srečanje na 
temo Prenos vere v družini - s staršev na otroka. 
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V dvorcu Betnava je bil 23. avgusta izveden študijski 
dan, kjer so preko učenja nove metode dela »odprtega 
prostora« kateheti obravnavali načine reševanja težav 
pri svojem delu. 11. oktobra pa je bil izveden katehet-
ski dan, ki je obravnaval psihološke in verske značil-
nosti mladostnika v zadnji triadi osnovne šole. Izob-
raževanje je bilo novembra ponovljeno v Celju, skupaj 
se ju je udeležilo 80 sodelavcev. 
Delovno srečanje redno zaposlenih katehistinj mari-
borske metropolije je 11. novembra v Beltincih obra-
vnavalo nov način pastoralnega delovanja in reševanje 
težav v zvezi z njim ter iskanje mesta za novonastale 
poklice v Cerkvi. 
Decembra so se zvrstila štiri področna izobraževalna 
srečanja za prostovoljne katehistinje (Celje, Maribor, 
Ptuj in Slovenj Gradec), ki se jih je udeležilo skupaj 60 
katehetskih sodelavk in sodelavcev. 
Skupaj se je vseh dogodkov v organizaciji Urada za 
katehezo v letu 2006 udeležilo preko 6700 oseb. 
Urad je izdal priročni Katehetov koledar 2006/07 za 
vso Slovenijo, stenski pastoralni planer za Maribor-
sko metropolijo. V tem letu sta s strani člana tajništva 
urada in zunanjih sodelavk nastala tudi dva nova ka-
tehetska pripomočka. To sta priročnik Dinamičnost 
(o metodiki in didaktiki katehetskega dela) in DVD 
»Praznujmo« s koreografijami za pripravo na praznike
in razne oblike praznovanja. 
Mariborska metropolija je v letu 2006 redno zaposlo-
vala 21 katehetskih sodelavk, ki so delovale v 50-tih 
župnijah. Njihovo dragoceno delovanje poleg rednega 
osnovnošolskega verouka vključuje še vrsto aktivno-
sti: vodstvo bibličnih, mladinskih in molitvenih sku-
pin, pripravo na katehumenat, vodstvo pevskih zbo-
rov, pripravo in vodenje duhovnih vaj, počitniških dni, 
oratorijev, župnijskih slovesnosti in drugo. Mnoge so-
delujejo pri pripravi župnijskega lista in pomagajo v 

župnijski pisarni, pri izvedbi lokalnih akcij, krožkov, 
šmarnic in neštetih drugih dejavnostih. Koliko otrok 
in staršev je bilo deležnih njihovega dela, je težko reči, 
naj jim Gospod poplača za tolikšen trud!

Pastorala družine

Pastoralni urad za družino iz leta v leto 
stopnjuje svoje dejavnosti, saj postaja problematika 
družin spričo zmanjševanja števila porok in vse po-
gostejših ločitev čedalje bolj pereča in aktualna. 
V Tednu družine, ki je imel naslov »Vrnil se bom k 
Očetu (Lk 15,11-32)« je bila tudi v minulem letu iz-
dana brošura z mašnimi osnutki za vsak dan v ted-

Alenka Fras, sodelavka v Uradu za družine
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nu. Ob brošuri je bila izdana tudi simpatična knjiži-
ca »Družina moli«, namenjena otrokom prve triade. S 
knjižico, ki je bila v nakladi 40.000 izvodov izdana za 
vso Slovenijo, so želeli spodbuditi starše in otroke k 
družinskem pogovoru, občutku za sočloveka in pred-
vsem skupno molitev staršev z otroki, za katero vemo, 
da zamira. H knjižici je bil priložen križev pot za mo-
ške. 
Tečaji priprave na zakon so dragocena pomoč mla-
dim parom, katerim danes praktično samo še Cerkev 
redno pomaga, da bi se dobro pripravili na skupno 
življenje. V naši nadškofiji so redni tečaji potekali na
Ptuju (pri minoritih) in v Mariboru (pri frančiškanih 
in jezuitih), izredni tečaji pa po dekanijah. Izvaja jih 
70 predavateljev, ki so 14. oktobra imeli svoje letno 
izobraževalno srečanje v Mariboru. Skupaj se jih je 
udeležilo okoli 500 parov (leta 2005 pa 580). V okviru 
skrbi za oddaljene so v Mariboru pričeli s srečevanjem 
skupine za ločene in razporočene. 
S podporo Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve je urad izvedel tudi dva tečaja Šole za starše, 
osredotočene na temo vrednot v družini, ki se ju je 
udeležilo 42 roditeljev.
V urad se je po nasvet ali pomoč v minulem letu oseb-
no zateklo 35 posameznikov, ki so po potrebi bili na-
poteni k ustreznemu strokovnjaku (urad sodeluje s 
psihiatroma, psihologoma, pedagoginjo, zdravnico in 
drugimi prostovoljci).
Predstavnica urada se je udeležila svetovnega sreča-
nja družin na temo »Posredovanje vere v družini«, ki 
je ob navzočnosti papeža Benedikta XVI. od 1. do 9. 
julija potekalo v španski Valenciji. 

Naslovnica brošure Družina 
moli, ki jo je v letu 2006 pri-
pravil Urad za družine

Skupina zaročencev z zakoncema Podlesek na tečaju priprave za 
zakon pri p. Vitalu Vidru DJ
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Mladinska pastorala

Poslanstvo Nadškofijskega odbora za mla-
dino je v načrtu mladinske pastorale izraženo z na-
slednjimi besedami: »Z mladimi ustvarjati skupnosti, 
v katerih bodo sprejeti in kjer bodo v srečevanju s se-
boj in z bližnjim odkrili in sprejeli Jezusa Kristusa, jih 
v teh skupnostih spremljati v osebni rasti in jih pri-
pravljati na odgovorno gradnjo občestev in civilizacije 
ljubezni.« 
Na tem temelju se je odbor v letu 2006 lotil načrtnega 
pristopa k mladinski pastorali, ki vključuje določanje 
ciljev, prioritet, programov in usposabljanje nosilcev. 
Pri načrtovanju je sodelovalo 15 dekanijskih referen-

P. Janez Papa OFM, voditelj Nadškofijskega odbora za mladino

tov za mladino, predstavniki gibanj in redov ter 5 zu-
nanjih sodelavcev. 
V okviru srednjeevropskega katoliškega shoda so se 
člani odbora od 5. do 8. februarja 2006 udeležili ro-
manja v Rim, kjer so sodelovali tudi na papeževi sre-
dini avdienci, v zahvalo za nepozabno srečanje mladih 
v Mariazell, ki je bilo 22. maja 2004.
Od 17. do 19. februarja je odbor prvič organiziral du-
hovne vaje za srednješolce pod naslovom »Prišli smo se 
mu poklonit« (Mt 2,2), kot pomoč tistim župnijam, kjer 
je mladinska skupina premajhna, da bi lahko sami 
izvedli duhovne vaje. Odzvalo se je 45 mladih iz raz-
ličnih župnij. Končna ugotovitev urada in želja mladih 
je bila, da se podoben podvig splača ponoviti »večkrat 
in dalj časa«.
V juniju smo ob koncu šolskega, veroučnega in študij-
skega leta pripravili nočno romanje za mlade na Ptuj-
sko Goro in napolnili cerkev z romarji, ki so se na pot 
odpravili peš in s kolesi.
Skozi vse leto smo sodelovali pri ovrednotenju in pre-
novi jesenskega vseslovenskega srečanja mladih v 
Stični 
V noči med 27. in 28. oktobrom smo skupaj s Fran-
čiškovo mladino pripravili molitveno nočno bedenje 
mladih. Potekalo je pod geslom »Tvoja beseda je svetil-
ka mojim nogam (Ps 119, Ps 105). V mariborski stolni-
ci v molitvi in prošnji za mir se je povezalo okrog 150 
mladih. 
Konec leta pa je zaznamovalo novoletno Taizéjsko 
srečanje mladih v Zagrebu (28. december 2006 – 01. 
januar 2007), pri katerem je odbor v času priprave 
sodeloval z Medškofijskim odborom za mladino pri ob-
veščanju in organizaciji udeležbe okoli 150 mladih iz 
Slovenije. 
Sodelavci ŠOM-a smo sodelovali pri programu za uspo-
sabljanje duhovnikov in nosilcev mladinske pastorale 
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Mladi pred odhodom na nočno romanje na Ptujsko Goro

Nočno molitveno bedenje mladih v mariborski stolnici

v Nazarjah ter poleg naštetih aktivnosti v okviru cen-
tra Sinaj in združenja Amos sodelovali še pri številnih 
drugih aktivnostih in srečanjih.

Študentska pastorala

KŠC Sinaj je nadškofijska ustanova, name-
njena okrog 25 tisoč mladim, ki študirajo v Mariboru. 
Čas študija je zahteven in mladi so danes izpostavljeni 
mnogim pritiskom, ko se jim ni enostavno znajti ter 
razločevati, kaj je zares vredno in kaj ne. Sinaj želi biti 
prostor, kjer je študentom ponujeno zdravo okolje za 
osebnostno duhovno rast v smeri krščanskih in sploš-

P. Milan Bizant DJ, voditelj Katoliškega študentskega centra Sinaj
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no humanističnih vrednot. Dejavnosti Centra Sinaj 
potekajo na štirih vsebinskih področjih: duhovnost, 
kultura, izobraževanje in druženje ter družbena ak-
tivnost. Vse to se izvaja na različne načine. Poseben 
poudarek je dan kvaliteti odnosov ter učenju življenja 
v skupnosti, saj je to področje v naši družbi preveč po-
tisnjeno na rob.
Osrednji dogodek Sinaja je redna tedenska študentska 
maša. Po maši so različni dogodki, včasih samo dru-
žabno srečanje, včasih povabimo medse goste. Mladi 
radi posegajo tudi po možnosti obhajanja zakramenta 
spovedi na bolj osebno poglobljen način. V letu 2006 
so bile tako od 27. do 31. oktobra na Ljubelju organi-
zirane duhovne vaje v tišini za študente pod vodstvom 
p. Milana Bizanta in p. Jožeta Robleka. Veliko je tudi 
osebnih pogovorov. 
Januarja so mladi v okviru ekumenskega tedna iz-
vedli ekumenski misijon mladih na Grajskem trgu in 
pred stolnico. Prepeval je ekumenski zbor pevcev in 
instrumentalistov. Vmes so bile krajše dramske upri-
zoritve: Izgubljeni sin, Greh in Srce, ter pričevanja 
mladih o njihovi izkušnji vere v Kristusa. Kljub mrz-
lemu januarskemu popoldnevu so se ljudje ustavljali. 
Mladi so jim delili čaj in Sveto pismo. Sodelovali so 
evangeličani, binkoštniki in katoličani.
»Misijon v mestu« je naziv pogumne evangelizacijske 
prireditve, ki je na pobudo skupine Prepih in Skup-
nosti Emanuel pod motom »Mladi kristjani oznanjamo 
Kristusa ljudem, ki stopajo po ulicah Maribora« pote-
kala po mariborskih ulicah med 10. in 12. majem. 
Priljubljeni Nikodemovi večeri so v letu 2006 prazno-
vali svojo 40-letnico. Med 20. in 23. novembrom so po-
tekali pod naslovom »Kje je tvoj pristan?«. Zelo odme-
ven v javnosti je bil prvi večer pod naslovom »Z očmi 
škofov«, ko so trije škofje ordinariji podali svoj pogled 
na Cerkev v tem obdobju in tudi svoj pogled v prihod-

nost. Ostale teme so bile »Dragocenost krščanstva«, 
»Jeza – priložnost za rast« in »Moliti za ozdravljenje ali 
odrešenje?«.
Nekaj dogodkov je bilo namenjenih širši študentski po-
pulaciji, kot sta križev pot mladih po ulicah Maribora, 
ki smo ga organizirali aprila v sodelovanju z župnija-
mi in predbožični študentski večer na ŠTUK-u, ki je 
bil v sredo, 20. decembra, ko se je dogodek ponovil že 
petič, in lahko rečemo, da je postal tradicionalen. Več-
er je vseboval mašo, ki smo jo naredili malo drugačno 
– bolj mladostno – in koncert glasbene skupine Krik iz 
Slovenske Bistrice pod vodstvom župnika Matija Trat-
njeka.
Aktivni smo tudi na področju mednarodnega sodelo-
vanja, predvsem se spoznavamo in povezujemo s po-
dobnimi študentskimi centri v tujini. V letu 2006 smo 
navezali stike s centrom v Bratislavi  na Slovaškem.
Investicija v mlade je zelo pomembna. Današnji svet je 
zahteven, jutrišnji bo še bolj, in zato je potrebno biti z 
mladimi na njihovi poti rasti. KŠC Sinaj v tem smis-
lu predstavlja tudi preventivo, saj če ima mlad človek 
prostor rasti in druženja, potem je nedvomno manj 
možnosti za stranpoti.
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Misijon mladih v središču Maribora

Nikodemovi večeri »Z očmi škofov«

Prepoznavanje duhovne poklicanosti

Nadškofija posveča posebno skrb številnim
oblikam duhovne poklicanosti tistih svojih vernikov, 
ki se po zgledu svetnikov in apostolov odločajo slediti 
Božjem klicu in svoje življenje posvetiti v eni izmed 
številnih možnosti plemenitega služenja Bogu in lju-
dem. 
Center za duhovne poklice je bil dejaven skozi vse leto 
2006. Poleg rednih sej, študijskih srečanj in izdaje ti-
skovin so se zvrstile zanimive dejavnosti, ki so udele-
žencem poskušale približati kulturo duhovne pokli-
canosti. 
V ta namen je center tudi v letu 2006 sodeloval pri izved-
bi Dneva odprtih vrat, ki je pod geslom »Pridi in poglej!« 
potekal 11. marca v bogoslovju, dijaškem semenišču in 

S. Štefka Klemen OSU, sodelavka v Uradu za duhovne poklice
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redovnih skupnostih z bogatim programom v Slomško-
vi dvorani. Vseh udeležencev in sodelavcev je bilo okrog 
510. 
V soboto, 22. aprila, je center skupaj z bogoslovjem 
organiziral že jubilejni 10. kviz za mlade. Lik tokrat-
nega kviza je bil sv. pater Pij, geslo pa »Zaznamovani 
s svetostjo«. Zbralo se je blizu 300 mladih iz 28 župnij 
vseh treh škofij mariborske metropolije. Prvo mesto so
zasedli mladi iz župnije Šentjur pri Celju, drugo žup-
nija Turnišče, tretji pa so bili mladi iz župnije Šmarje 
pri Jelšah. Prvi trije uvrščeni so odšli na 5-dnevno 
romanje v San Giovanni Rotondo. 
V tednu molitve za duhovne poklice, ki je potekal med 
1. in 7. majem pod geslom »Vi ste priče« (Lk 24,48), je 
bil poudarjen pomen pristnega osebnega odnosa po-
klicanih in posvečenih z drugimi ljudmi in potreba 
po izboljšanju osebne molitve za poklice. Knjižica, iz-
dana za ta teden, je vsebovala nagovor za lokalne ra-
dijske postaje, nagovore in prošnje vernikov, molitev 
za nove poklice in njihovo stanovitnost, molitveno uro 
in osnutke katehez. Izdan je bil plakat in podobica z 
molitvijo Pavla VI.
Celodnevna molitev in metropolitansko srečanje mo-
livcev za nove duhovne poklice je potekalo v soboto, 
10. junija, v mariborski stolnici. Molitev so soobliko-
vali člani Molitvenih zvez iz različnih župnij in člani 
različnih duhovnih gibanj (Jezusova straža, Prenova 
v Duhu, Samuel, Frančiškov svetni red, Serra klub in 
drugi).
V božjepotni cerkvi na Ptujski Gori je v soboto, 9. sep-
tembra, potekal Škofijski molitveni dan za duhovne
poklice za vso metropolijo. 
Svoj prispevek je center pristavil tudi za Vseslovensko 
srečanje mladih v Stični, kjer so predstavniki centra, 
bogoslovja in redovnih ustanov vodili delavnico o du-
hovnih poklicih. 
Zelo pomemben je tudi osebni stik z mladimi, ki so v 

center prihajali na osebne pogovore in s tem lažje raz-
ločevali, kam jih Bog kliče. Center je organiziral dvoje 
duhovnih vaj: za molivce za duhovne poklice v Naza-
rjih od 3. do 5. marca in se jih je udeležilo 30 molivcev 
ter osebno vodene duhovne vaje v tišini za mlade pred 
življenjsko odločitvijo, ki so potekale od 10. do 15. ju-
lija v Domu duhovnosti pri Svetem Duhu in se jih je 
udeležilo 15 mladih.
V letu 2006 smo izdali knjižico »Križev pot za duhovne 
poklice«; »Uvode za maše z otroki«, namenjene pasto-
ralnim delavcem po župnijah; podobice z molitvijo za 
duhovne poklice; knjižico in plakat za teden molitve  
za duhovne poklice in za škofijski molitveni dan; zgi-
banko »Molitveni maraton za duhovne poklice« ter 5 
številk glasila »Nova rast«.

Naslovnica knjižice Uvodi za maše z otroki, ki jo je pripravil Urad 
za duhovne poklice
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Fotografski utrinki z mladinskega kviza

Pogled na sakralno likovno umetnost: 
delovanje Galerije Ars Sacra

Galerija »ARS SACRA« je v letu 2006 z na-
raščajočo prizadevnostjo izpolnjevala svoje poslanstvo, 
saj je vedno več ustvarjalcev, ki svoj verski umetniški 
navdih izražajo v umetniških stvaritvah, ki jih nimajo 
možnosti pokazati v drugih galerijah. Zato se čeda-
lje pogosteje obračajo na galerijo Ars Sacra. Dejavnost 
galerije je priprava razstav; v tem letu se je zvrstilo se-
dem različnih razstav, ki si jih je v povprečju ogledalo 
med 300 in 400 obiskovalcev. Pri otvoritvah posamez-
nih razstav so s strokovno in umetniško predstavitvi-

Milena Munda, sodelavka Galerije Ars Sacra
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jo sodelovali Iztok Premrov, likovni kritik mag. Mario 
Berdič in akademski slikar Matej Metlikovič.
Od 1. februarja do 4. marca: »Kipi in fotografije«, aka-
demska kiparka Urška Heller in fotograf Dušan Jež iz 
Ljubljane. Razstavili so 35 plastik, velikosti do 40 cm 
iz žgane gline, nekaj v bronastih odlitkih. Vsebinsko 
je bilo največ angelov, jaslic, svetnic in svetnikov. Raz-
stavljenih je bilo 30 barvnih fotografij formata 50x80
cm v okvirjih. Razstavljeni cikel fotografij je bil po-
svečen kulturno-sakralni dediščini, tisti kulturni de-
diščini, ki jo redko opazimo, a je sestavni del našega 
okolja. Motivi so bili s celotnega področja Slovenije.
Od 16. marca do 22. aprila: »Haloze – Božji dar«, slike 
likovnega pedagoga Ervina Kralja iz Maribora. Raz-
stavili so 25 slik, vse slike so motivi z raznih podro-
čij Haloz v jesenskem in zimskem obdobju 2005/06, v 
tehniki akril na papir in 2 akvarela.
Od 4. maja do 3. junija: »Eden«, slikarka Maria Mart-
ha Alegria de Valladares Lanza iz Hondurasa (sopro-
ga veleposlanika Hondurasa v Vatikanu). Razstavili 
so 14 slik večjih in srednjih velikosti, tehnika olje in 
akril na platno ter akvareli. Umetniški navdih so ji 
dale predvsem rastline, sadje, vrtovi (tudi vatikanski), 
iz katerih je nastal tudi vrt Eden – raj, kot je poimeno-
vala razstavo.
Od 8. junija do 8. julija: »Slike in objekti«, akademski 
slikar Andrej Pavlič iz Ljubljane. Razstavili so slike 
in male plastike, ki jih je umetnik umestil v škatelne 
niše. Tehnika za slike – olje na platno in les, male pla-
stike pa je umetnik izdelal iz žice, platna, barve, dodal 
kamenčke, majhne školjke in umestil v lesene škatle 
na zidu. Vsebina del postavlja vprašanja in odgovore 
na moralno-duhovne teme.
Od 5. oktobra do 4. novembra: »Fantazija naključij«, 
akademski slikar Marijan Tršar iz Ljubljane. Razsta-
vili so 16 slik velikih formatov, tehnika akril na platno. 
Kot je umetnik sam povedal, je uporabil novo tehniko 
– vlivanja barv na platno – brez čopiča. Vsebina slik 

delno tudi opisuje spomine slikarja, ki jih je doživel v 
koncentracijskih taboriščih Teharje in Gonars.
Od 9. novembra do 9. decembra: »Sprejemanje in od-
dajanje svetlobe«, akademski slikar Darko Slavec iz 
Ljubljane. Razstavili so 19 slik velikih formatov, tehni-
ka olje na platno in akvarel. Vsebina sakralna, čeprav 
je videti vsebina kozmična, je vsa v znamenju križa 
oziroma kruha kot središča kozmosa v imenu križa. 
Razstavo je strokovno in umetniško predstavil slikar 
sam.
Izvedbo vsake zgoraj navedene razstave je Oddelek 
Mestne občine Maribor za kulturo sofinanciral v višini
70.000 SIT (292,10 EUR).
Od 15. decembra 2006 do 15. januarja 2007 je bila 
v galeriji na ogled likovna razstava »Osnutkov za bo-
žične voščilnice v dobrodelne namene«, za katero je 
zbrala material dijakov škofijskih gimnazij Slomškova
ustanova iz Maribora.

Otvoritev razstave slikarskih del Marjana Tršarja. Od leve: mag. 
Mario Berdič, kustos Umetnostne galerije Maribor, Milena Munda, 
Marijan Tršar, dr. Ivan Štuhec
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Voditelji in sodelavci uradov Pastoralne službe Nadškofije Maribor (stojijo od leve proti desni): p. Milan
Bizant DJ, br. Janez Papa OFM, Branka Kladnik, s. Štefka Klemen OSU, mag. Franc Zorec, Alenka Fras, 
Jože Goličnik, spredaj Andreja Štunf in Fani Pečar

PASTORALNA SLUŽBA

PASTORALNA SLUŽBA



ENOTA - POSTAVKA EUR %

Pastoralna služba - splošni 
stroški 36.648 9,0 %

Urad za katehezo 20.947 5,1 %

Urad za laike 4.273 1,0 %

Urad za družine 8.984 2,2 %

Center za duhovne poklice 15.327 3,8 %

Nadškofijski odbor za mladino 10.021 2,5 %

Center Sinaj 20.091 4,9 %

Galerija Ars Sacra 10.023 2,5 %

Pastoralni asistenti, 
delujoči na župnijah 281.460 69,0 %

SKUPAJ 407.774 100,0 %

Proračun Nadškofije Maribor za področje
splošne pastorale je v letu 2006 znašal 407.774 EUR. 
Največji delež izdatkov predstavljajo plače 21 pasto-
ralnih asistentov, ki delujejo na župnijah mariborske 
metropolije, izdatki za delovanje Pastoralne službe pa 
skupaj predstavljajo nekaj manj kot eno tretjino vseh 
izdatkov za to področje delovanja. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da so prikazani celotni stroški dela za pa-
storalne asistente in da župnije, kjer te osebe delajo, 
pokrijejo nekaj več kot polovico teh stroškov oz. jih 
nadškofiji povrnejo, kar je posebej prikazano pri virih
proračuna. Nadškofija je tako v letu 2006 kot pomoč
župnijam za delo redno zaposlenih laikov prispevala 
razliko, torej slabo polovico vseh izdatkov oz. ca. 120 
tisoč EUR, pri čemer sta v svojem deležu sodelovali 
tudi novonastali škofiji Celje in Murska Sobota.

Proračun splošno pastoralnega področja

40

PASTORALNA SLUŽBA - SPLOŠNI STROŠKI

URAD ZA KATEHEZO

URAD ZA LAIKE
URAD ZA DRUŽINE

CENTER ZA DUHOVNE POKLICE
NADŠKOFIJSKI ODBOR 
ZA MLADINO

CENTER SINAJ

GALERIJA ARS SACRA

PASTORALNI ASISTENTI, 
DELUJOČI NA ŽUPNIJAH



Vzgoja in izobraževanje



Bogoslovno semenišče

V prvi letnik mariborskega bogoslovja so 
v letu 2006/2007 vpisani štirje novi bogoslovci. Dva 
prihajata iz mariborske nadškofije, po eden pa iz mur-
skosoboške in celjske škofije. Zanje je pred uradnim
začetkom potekal t. i. uvajalni teden. 
Bogoslovci so 11. oktobra z veseljem sprejeli obisk 
novoimenovanega mariborskega pomožnega škofa in 
gen. vikarja msgr. dr. Petra Štumpfa, ki se jim je pred-
stavil v novi vlogi in je mesec dni kasneje vodil tudi 
duhovno obnovo.
Udeležili smo se treh diakonskih posvečenj (29. okto-
bra v Črenšovcih, 5. novembra na Teharjih in 12. no-
vembra v Slovenskih Konjicah). Tudi v letu 2006 smo 
se odpravili na jesenski izlet, ki je bil 18. novembra 
po Dolenjski. Redno smo se udeleževali poučnih Ni-
kodemovih večerov, ki so potekali pod geslom “Kje je 
tvoj Pristan?” Prvi pastoralni vikend smo od 24. do 
26. novembra preživeli v novi celjski škofiji v celjskem
naddekanatu.
Na god sv. Andreja, 30. novembra, je v mariborski stol-
nici maševal gospod nadškof, prisoten pa je bil tudi 
srbski pravoslavni ljubljansko-zagrebški metropolit g. 
Jovan iz Zagreba. Nato je sledila slavnostna večerja v 
bogoslovju in ekumenski pogovori, pri katerih so so-
delovali vsi bogoslovci. 
Veliko veselja je bilo 6. decembra ob miklavževanju, 

Predstavitev delovanja področja vzgoje 
in izobraževanja

Dr. Stanislav Slatinek, rektor Bogoslovnega semenišča

akademija na čast Brezmadežni pa je naslednji dan 
izzvenela v meditativnem duhu. Pomožni škof dr. Peter 
Štumpf je 8. decembra sprejel prvoletnike v Marijino 
kongregacijo slovenskih duhovnikov in bogoslovcev. 
Predbožične duhovne vaje, ki so potekale med 15. in 
21. decembrom v Nazarjah, pa sta vodila p. Jože Ro-
blek in s. Andreja Godnič.
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Bogoslovci z nadškofom dr. Francem Krambergerjem, pomožnim 
škofom dr. Petrom Štumpfom, gen. vik., ravnateljem bogoslovja dr. 
Stanislavom Slatinkom in spiritualom p. Ivanom Hočevarjem DJ

Mladi v Škofijski avli ob Dnevu odprtih vrat

Sreda, 14. februar 2007, je za naše bogoslovje velikega 
pomena, saj je nadškof dr. Franc Kramberger blago-
slovil dolgo pričakovani križev pot, delo akademskega 
slikarja Aleksandera Antoljeviča Zvjagina.
V februarski duhovni obnovi med 16. in 17. februar-
jem je bogoslovce nagovoril škof dr. Jurij Bizjak, 5. 
marca pa smo se odpravili na Tomaževo proslavo v 
prestolnico. Postno duhovno obnovo in peš romanje k 
Mariji v Ruše je 23. marca vodil Robert Friškovec. 10. 
marca smo vrata v bogoslovje na široko odprli vsem, 
ki bi se zanimajo za duhovne poklice. 
V mariborskem bogoslovju zelo cenimo tudi kulturno 
življenje, zato smo si 30. marca v mariborski operni 
hiši ogledali predstavo Faust, delo Charlesa Gounoda. 
Ob obletnici smrti papeža Janeza Pavla II. pa smo se 
2. aprila v mariborski stolnici udeležili spominskega 
koncerta, kjer so izvajali Mozartov Requiem.
S pripravo trinajste postaje smo 4. aprila sodelovali na 
tradicionalnem križevem potu mladih po ulicah Ma-
ribora. Ob duhovni obnovi sta 13. in 14. aprila o pro-
blematiki današnjih družin bogoslovcem spregovorila 
zakonca Siter. V aprilu je bil na dvorišču bogoslovja 
organiziran že tradicionalni mladinski kviz na temo 
Svetega pisma. Udeležilo se ga je več kot 200 mladih iz 
28 župnij, ki so dobili tudi malico in lepe nagrade.
Vsakoletno srečanje staršev in bogoslovcev je letos po-
tekalo 6. maja na Sladki Gori, drugi pastoralni vikend 
pa smo preživeli v murskosoboški škofiji. Srečanje z
bogoslovci ljubljanskega bogoslovja je bilo letos na Go-
renjskem (majski izlet). Iz naše bogoslovne hiše je v 
Gospodov vinograd letos odšlo osem novih delavcev (2 
v mariborsko, 3 v celjsko in 3 v murskosoboško ško-
fijo).
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 Slomškovo dijaško semenišče

Slomškovo dijaško semenišče je tudi letos 
skrbelo za pomoč srednješolskim fantom, da na osno-
vi krstne poklicanosti odkrijejo kali svojega duhovne-
ga poklica in jim v ta namen omogočalo ustrezno rast 
v duhovnem in človeškem zorenju. Geslo celotnega 
šolskega leta 2006/2007 je »Mož Besede«, kot nada-
ljevanje lanskega gesla »Božji mož«, ko smo želeli, da 
bi se semeniščniki bolj zavedali svojega odraščanja in 
se odločali postati zreli krščanski možje. V ospredju je 
bilo prizadevanje postati mož-beseda, da bi se naučili 
stati za tem, kar rečemo, nositi Božjo besedo v srcu in 
se po njej ravnati. 
Na začetku šolskega leta je vseh 19 semeniščnikov po-

Mag. Franc Zorec, ravnatelj Dijaškega semenišča

romalo na Ptujsko Goro, kjer so na duhovni obnovi 
svoj duhovni poklic in vse šolsko leto priporočili svo-
ji nebeški Materi. Semeniščniki so februarja bili na 
4 dnevnih duhovnih vajah, ki jih je vodil p. Jaroslav 
Kneževič. Vse je spodbujal k prizadevanju, da ne bi 
postali duhovni invalidi – slepi in gluhi za dobro in za 
Božjo Besedo. Tema letošnjih rednih mašnih nagovo-
rov so bili zakramenti, na »sredinih srečanjih« pa so 
semeniščniki poglabljali razumevanje biti mož besede 
iz knjižice »Tvoja beseda je luč moji stezi«. 
Izdali smo tri številke revije »Semeniščnik« ter privlač-
no predstavitveno zgibanko o semenišču in življenju v 
njem. Mladim, ki so prišli v semenišče na Dan odprtih 
vrat, smo se predstavili z igro oz. vabilom »upati si pri-
sluhniti Besedi, ki kliče«. Spletne strani semenišča so 
se redno posodabljale.

Semeniščniki na Triglavu
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Vsakodnevno življenje semenišča je skozi vse leto bilo 
pestro in veselo, polno osebnih in verskih prazno-
vanj, interesnih dejavnosti, učnih ur, molitve, obiskov 
in podobno. Rektor in spiritual semenišča sta bila v 
rednem stiku s starši in župniki semeniščnikov, saj 
vsi sodelujejo pri njihovem človeškem in duhovnem 
oblikovanju v teh občutljivih letih dozorevanja. V tem 
bogatem letu je v semenišču živelo 19 semeniščnikov. 
Zadnjih 10 let se jih je v povprečju tretjina iz zadnjega 
letnika odločila za bogoslovje. Letos pa so se izmed 
4 četrtoletnikov za bogoslovje odločili kar trije. Bog 
daj blagoslova, da bi duhovniki z veseljem živeli svo-
jo poklicanost in s tem navdušili in dali dober zgled 
tudi mladim fantom, ki bodo v Slomškovem semeniš-
ču vedno našli primerno in hkrati zanimivo okolje za 
razločevanje svoje poklicanosti. 

Dr. Štefan A. Ferenčak SDB, ravnatelj Nadškofijske orglarske šole

Nadškofijska orglarska šola

Nadškofijska orglarska šola (NOŠ) deluje od
leta 1979. Do jeseni 1990 je šola uporabljala prostore 
na Koroški cesti in v Stolnem župnišču na Slomško-
vem trgu. Od takrat ima šola prostore v 1. nadstropju 
stavbe Slomškov trg 3. Leta 2006 je šola odstopila dva 
prostora Slomškovi družbi.
Izobraževanje na NOŠ traja 4 leta. Po opravljenih iz-
pitih prejemajo učenke in učenci diplomo organista in 
zborovodje pri bogoslužju. Tisti, ki štiriletnega progra-
ma šole ne zmorejo, imajo možnost dveletnega progra-
ma orgel, liturgike in organologije, ki jih usposablja za 
spremljanje ljudskega petja pri bogoslužju. Ljubitelji 
orgelske igre s srednjo ali visoko glasbeno izobrazbo 
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morejo vpisati samo orgle, liturgiko in organologijo.
Za pouk in vajo ima NOŠ v učilnicah in v Cecilijini 
dvorani dvoje mehanskih in ene elektronske orgle ter 
pet pianinov. Profesorjem in učencem je na voljo tudi 
knjižnica s teoretičnim, notnim in zvočnim gradivom. 
Skromen knjižnični fond prizadevno izpopolnjujemo.
Učenke in učenci naše šole so med tednom v običajni 
šoli ali na delovnem mestu. Zato je skupinski pouk 
teoretičnih predmetov ob koncu tedna, v petek in so-
boto, individualni pouk orgel pa poteka po dogovoru s 
profesorjem od ponedeljka do četrtka.
Za vpis na NOŠ so potrebna vsaj 4 leta klavirja nižje 
glasbene šole. Za učenke in učence, ki je nimajo, ima 
šola pripravnico z osnovnim znanjem glasbene teorije 
in štiriletnim programom klavirja.
Na NOŠ je doslej prejelo diplome 39 učenk in učencev. 
Več naših diplomantov je nadaljevalo in končalo glas-
beno izobraževanje na visokih šolah.
V letu 2006/2007 so šolanje končali trije učenci. Po 
koncertu v mariborski stolnici, ki je bil 22. maja, jim 
je gospod nadškof metropolit dr. Franc Kramberger 
slovesno izročil diplome. 

Izročitev diplom učencem Orgelske šole

Nadškofijska teološka knjižnica Maribor

Nadškofijska teološka knjižnica Maribor
deluje v okviru Univerze v Ljubljani, Teološke fakul-
tete - Enote Maribor, zato je njeno finančno in poslov-
no delovanje vezano na pravila in predpise Univerze v 
Ljubljani. Univerza zagotavlja sredstva za dve delovni 
mesti in nakup študijske literature. Delovanje knjiž-
nice pa je še vedno odvisno tudi od finančne pomo-
či nadškofije. Glede na to, da je v vsebinski zasnovi
knjižnice poudarek na podpori pastoralnemu delova-
nju nadškofije, pa slednja še vedno daje delež sredstev
tudi za nakup knjižničnega gradiva. 
Knjižnica je junija 2006 zaključila evropski projekt 
»Culture 2000«, v katerem je kot ena od treh evrop-
skih ustanov (Musei Capitolini in Bibliotheca Herzia-

Mag. Fanika Krajnc-Vrečko, voditeljica knjižnice
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na iz Rima ter Teološka knjižnica Maribor) sodelovala 
v projektu digitalizacije Biblične arheološke zbirke. 
Nadškofija Maribor je v projekt prispevala 5.100 EUR,
enak delež pa je bil črpan iz evropskih skladov. V pro-
jektu sta kot zunanja sodelavca delala arheologa Alek-
sandra Nestorovič in Andrej Preložnik. Digitalizacija 
zbirke pomeni, da so vseh 90 predmetov fotografira-
li in izrisali ter oboje digitalno obdelali in napravili 
strokovne opise v programu, ki je bil del evropskega 
projekta. Tako je sedaj celotna zbirka, ki jo hrani Teo-
loška knjižnica Maribor kot učno zbirko pri predmetu 
biblična arheologija, on-line dostopna na spletnem na-
slovu: http://museicapitolini.net/hyperrecord/index_
de.xml, kjer je potrebno vnesti poizvedbo “Maribor”. 
Zbirka je v skladišču Teološke knjižnice in trenutno 
še nima ustreznega varovanega prostora za razstave. 
V prihodnosti načrtujemo izdajo kataloga v tiskani 
obliki, načrtovati pa bo treba tudi ustrezen razstav-
ni prostor, da bi si zbirko lahko ogledali obiskovalci 
knjižnice.

Primerki Biblične arheološke zbirke Nadškofijske teološke knjižnice 
Maribor

Teološka knjižnica Maribor si prizadeva, da bi s svojim 
delovanjem nenehno prispevala svoj delež h kulturni 
podobi Nadškofije Maribor, hkrati pa naj bi s svojim
znanstvenim fondom omogočala razvoj in rast teolo-
škega študija na Teološki fakulteti.

 Zavod Antona Martina Slomška

Zavod Antona Martina Slomška je Škofija
Maribor ustanovila leta 1995 z namenom, da v nje-
govem okviru prične delovati Škofijska gimnazija An-
tona Martina Slomška. Poleg gimnazije v letu 2007 
delujejo v okviru zavoda Študentski dom, vrtec »Hiša 
otrok« in dijaški dom. V prihodnje je načrt, da se na 

Dr. Ivan Janez Štuhec, direktor Zavoda Antona Martina Slomška
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Vrbanski 30 vzpostavi sistem medgenercijskega dia-
loga, ki bo vključeval še osnovno šolo, dom za starej-
še, glasbeno šolo in izobraževanje odraslih. Lokacija 
in velikost stavbe omogočata razvoj koncepta, ki bo 
v smislu medgeneracijskega dialoga prvi tovrstni pri-
mer, saj gre za enovit kompleks in povezan koncept 
med vsemi ustanovami.
V Škofijsko gimnazijo A. M. Slomška je bilo v šolskem
letu 2006/2007 vpisanih 460 dijakov in dijakinj. Da-
nes je to ugledna šolska ustanova, prepoznavna po 
številnih obšolskih dejavnostih in krožkih, vključno s 
pevskim zborom, glasbeno skupino, dramsko in lite-
rarno dejavnostjo. Vzgojno prizadevanje šole gradi na 
odnosu učitelj-učenec-starši, kar pospešuje doseganje 

Idejni načrt medgeneracijskega centra na Vrbanski v Mariboru

lepih rezultatov, ki se kažejo tudi na najrazličnejših 
tekmovanjih. 
20. oktobra 2006 je na Vrbanski 30 svoja vrata odprl 
katoliški vrtec, ki deluje po načelih pedagogike Mon-
tessori. Vzgojiteljice imajo Montessori diplomo (dve šol-
ski sestri in dve laikinji) in dve varuhinji, kar pomeni 
tudi novost za pedagoško polje v mariborskem okoli-
šu. Vrtec ponuja tudi katehezo »Dobrega pastirja«, za 
katero so se tri vzgojiteljice usposobile na posebnem 
seminarju. Katehezo dobrega pastirja vrtec lahko po-
nudi tudi otrokom, ki niso v vrtcu. Da je bila odločitev 
za ustanovitev vrtca pravilna, dokazuje veliko zani-
manje staršev. V letu 2007 se bo vrtec razširil v do-
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datno polovico tretje skupine. V letu 2008 se načrtuje 
prva skupina jasli.
Zavod se pripravlja, da pridobi koncesijo za dom sta-
rejših, ki bi ga želeli uresničiti v letu 2010.
V šolskem letu 2007/8 se gimnazija veseli, da se bo 
ob deseti obletnici svojega obstoja vselila v popolnoma 
nove prostore, ki ji bodo omogočali nov in drugačen 
razvoj.

Nadškof dr. Franc Kramberger in državna sekre-
tarka dr. Alenka Šverc slovesno odpirata prostore 
Hiše otrok - vrtca Montessori na Vrbanski v Mari-
boru. Ob njima ravnateljica vrtca Romana Bezjak

Pomagaj mi, da naredim sam
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Področje vzgoje in izobraževanja je v letu 
2006 razpolagalo s 628.679 EUR proračuna. Polovica 
proračuna je bila namenjena Zavodu Antona Marti-
na Slomška. Opozoriti je potrebno, da navedena sred-
stva ne predstavljajo celotnega proračuna zavoda, am-
pak samo del sredstev, ki jih je nadškofija namenila
za njegovo delovanje iz svojega proračuna. Nadškofija
Maribor je zavod ustanovila pred 10. leti, po tem, ko 
je država spremenila zakonodajo in javne programe, 
ki jih izvajajo zasebne šole, začela financirati samo
85 % glede na stroške, ki jih imajo javne šole. Večino 
sredstev, ca. 850 tisoč EUR, dobi zavod iz državnega 
proračuna na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ca.
200 tisoč EUR pa prispevajo starši. Kljub temu to ne 
zadošča za pokritje vseh izdatkov, zaradi tega mora 
nadškofija kot ustanoviteljica zavoda vsako leto nje-
govo delovanje in delovanje javnih izobraževalnih pro-
gramov še dodatno sofinancirati. V letu 2006 je nad-
škofija Zavodu Antona Martina Slomška za delovanje
gimnazije tako namenila nekaj več kot 252 tisoč EUR, 
za delovanje Vrtca Montessori pa dobrih 63 tisoč EUR, 
skupaj torej slabih 316 tisoč EUR.

ENOTA - POSTAVKA EUR %

Bogoslovno semenišče 104.626 16,6 %

Bogoslovna kuhinja 108.686 17,3 %

Dijaško semenišče 50.992 8,1 %

Škofijska orglarska šola 25.539 4,1 %

Škofijska teološka knjižnica 22.949 3,7 %

Zavod Antona Martina Slomška 315.886 50,2 %

SKUPAJ 628.679 100,0 %

Proračun področja vzgoje in izobraževanja
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Krščanska dobrodelnost



Nadškofijska karitas Maribor

Na področju delovanja Nadškofijske karitas
Maribor (NKM) je redno delujočih 120 Župnijskih ka-
ritas (ŽK). V letu 2006 je 8 župnij ustanovilo ŽK na 
novo. Na NKM je bilo zaposlenih 29 delavcev, od tega 

Predstavitev področja krščanske 
doborodelnosti

Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor Zlatko Gričnik, generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor

10 redno in projektno zaposlenih ter 19 zaposlenih 
preko aktivne politike zaposlovanja; prostovoljcev po 
ŽK je 1.927, ki so v preteklem letu opravili ca. 62 tisoč 
ur prostovoljnega dela. 
ŽK in NKM so v letu 2006 pomagale 11.799 različnim 
kategorijam prosilcev na področju humanitarne in so-
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cialne dejavnosti, pri čemer pa ni zajet ukrep EU, s 
katerim so bile še dodatno razdeljene intervencijske 
blagovne rezerve. Prosilci so prejeli pomoč v hrani, 
higienskih potrebščinah, pomoč pri plačilu položnic 
(najemnina, ogrevanje, elektrika, dodatno zdravstve-
no zavarovanje, zdravila itd.), pomoč v izrednih raz-
merah (nesreče, bolezni), kjer je potrebna hitra po-
moč in koriščenje storitev naših socialnih programov 
(sprejemališče za brezdomce, brezplačna ambulanta 
s posvetovalnico za osebe brez obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, terapevtsko pripravljalni center in 
informacijske pisarne za odvisnike in njihove svojce in 
svetovalnica Karitas).
Poleg pomoči družinam in posameznikom ŽK in NKM 
posebno pozornost posvečajo tudi otrokom in starej-
šim. Kar nekaj ŽK obiskuje tudi novorojenčke in otro-
ke v bolnišnicah. Skoraj vse ŽK organizirajo družabna 
srečanja in priložnostne obiske za starejše župljane. 
V letu 2006 se je družabnih srečanj pod pokrovitelj-
stvom ŽK udeležilo 4.412 oseb. Rednih obiskov ali ob-
iskov ob posebnih priložnostih je bilo v letu 2006 de-
ležnih 3.309 ostarelih. Skupna romanja so omogočili 
484-tim, prav tako pa so 75-tim pomagali pri hišnih 
ali drugih opravilih.
Lansko leto se je obseg prejemnikov pomoči v obliki 
prehrambenih artiklov dodatno razširil, saj so na rav-
ni ŽK in NKM prejeli hrano iz intervencijskih zalog Ev-
ropske unije, in sicer je bilo dodatno razdeljenih 9.739 
prehrambenih paketov družinam in posameznikom 
(25.200 kg riža, 16.560 kg testenin, 18.720 kg moke, 
4.704 kg ješprena, 225.924 litrov mleka in 29.376 kg 
sladkorja). 
Na obeh ravneh beležimo porast svetovalne dejavnosti 
v obliki individualnih pogovorov. V ta namen je v letu 
2006 NKM organizirala izobraževanje prostovoljcev 
Karitas na 7 lokacijah, udeležilo se ga je 372 pros-
tovoljcev. Vsebina izobraževalnih srečanj je obsegala 
predstavitev stisk sodobnega časa in njihov vpliv na 
življenje posameznikov in družin, predstavitev social- Priprava pomoči v obliki hrane za transport v Ukrajino

ne slike v Sloveniji in osrednje naloge Karitas, vloge 
karitativnih delavcev pri reševanju stisk ter predsta-
vitev programa Zaupanje in letovanja otrok in družin. 
Prav tako se povečuje tudi povpraševanje po pravnem 
svetovanju. 
V soboto, 23. septembra, je bila v Mozirju svečana 
blagoslovitev Materinskega doma. Dom je blagoslovil 
celjski škof dr. Anton Stres. Materinski dom bo nudil 
začasno rešitev materam z otroki, ki so žrtve doma-
čega nasilja, jim ponujal boljšo možnost urejanja sa-
mostojnega življenja v prihodnosti ter boljšo socialno 
vključenost. 
Podrobnejše poročilo z opisi številnih rednih akcij je 
bilo objavljeno v plenumski knjižici, v kateri so podro-
bneje, v številkah in besedi, opisani vsi programi in 
projekti in jo je mogoče dobiti na Nadškofijski karitas
Maribor.
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Materinski dom v Žalcu, ki je v upravljanju Nadškofijske karitas Maribor
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Nadškofijska karitas Maribor (NKM)
sicer deluje kot samostojna pravna oseba v skladu z 
Zakonom o humanitarnih organizacijah, vendar pred-
stavlja eno od treh temeljnih poslanstev Katoliške Cer-
kve. Ravno zaradi tega je prisotna tudi v tem poroči-
lu tako vsebinsko kot s predstavitvijo in vključitvijo 
svojega proračuna v proračun Nadškofije Maribor, saj
Kristusove Cerkve ni brez pomoči ubogim. NKM tako 
izpolnjuje eno temeljnih poslanstev Nadškofije Mari-
bor, ker pa je samostojna pravna oseba, ni neposredno 
vključena v nadškofijski proračun, ampak nadškofi-
ja sodeluje pri delovanju NKM tako, da ji zagotavlja 
prostore ter prek skupnih služb zagotavlja podporo pri 
njenem delovanju na programsko-vsebinskem in teh-
nično-organizacijskem področju, podobno kot to velja 
za vse ostale pastoralne dejavnosti.
Predstavljeni proračun se nanaša samo na sredstva, s 
katerimi je razpolagala NKM, brez izdatkov župnijskih 
in dekanijskih Karitas za humanitarno dejavnost (te 
pomoči so znašale 246 tisoč EUR), niti ne vključuje 
delovanja Zavoda Čebela, dnevno varstvo Karitas, ki 
se na podlagi koncesije ukvarja z dnevnim varstvom 
odraslih oseb z motnjami v Slovenskih Konjicah (9 va-
rovancev) ter Domom svete Eme za starejše v Šentjan-
žu pri Dravogradu (21 oskrbovancev). S tem poročilom 
želimo prikazati tisti del delovanja, ki se nanaša ne-
posredno na delovanje dobrodelnosti na področju ma-
riborske metropolije ter tisti del socialnih programov, 

Proračun Nadškofijske karitas Maribor

ENOTA - POSTAVKA EUR %

Humanitarna dejavnost 686.149 100,0 % 68,2 %

• Izdana pomoč v denarju 434.955 63,4 %

• Izdatki za namenske pro-
grame v skladu z namenom 
zbranih sredstev

149.350 21,8 %

• Izdatki za lastno delovanje 
in izobraževanje prostovolj-
cev

101.845 14,8 %

Izdatki za socialno dejavnost 134.900 13,4 %

Izdatki za programe aktivne po-
litike zaposlovanja in ukrep EU 117.451 11,7 %

Prenos sredstev skladov pomoči 
v naslednje leto 67.370 6,7 %

SKUPAJ 1.005.870 100,0 %

Pomoč v hrani EU in materialu 
(ocena vrednosti) 260.219
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ki jih vrši neposredno NKM, saj škofijski Karitas novih
škofij Celje in Murska Sobota v letu 2006 še nista de-
lovali samostojno.
V Karitas velja načelo, da so zbrana sredstva strogo na-
menska in da se za lastno delovanje od zbranih sred-
stev za humanitarno pomoč nameni največ do 15 %. 
To je možno izvesti predvsem zaradi mreže prostovolj-
cev in namenskih sredstev dobrotnikov, ki svoje da-
rove namenijo tudi za delovanje Karitas. V letu 2006 
je NKM skupaj z župnijskimi in dekanijskimi Karitas 
za lastno delovanje namenila 14,8 % sredstev, ki jih je 
zbrala iz naslova akcij za humanitarno pomoč, med-
tem ko je v denarju in materialu razdelila 63,4 % zbra-
nih sredstev. Del zbranih sredstev pa je bil namenjen 
drugim programom v skladu z namenom darovalcev. 
K tej razdeljeni pomoči v obliki denarja pa je potreb-
no dodati še materialno pomoč (hrana, stanovanjska 
oprema, oblačila), ki je ocenjena na nekaj več kot 260 
tisoč EUR.
Poleg humanitarne dejavnosti NKM izvaja še socialno 
dejavnost in programe aktivne politike zaposlovanja. 
V okviru teh programov delujejo npr. sprejemališče za 
brezdomce, Terapevtski center Maribor in mreža infor-
macijskih pisarn za odvisnike, brezplačna ambulanta 
za osebe, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja, svetovalnica NKM ter nekaj progra-
mov aktivne politike zaposlovanja, kot npr. javna dela 
ter drugi programi za pomoč starejšim ali dolgotrajno 
brezposelnim osebam. 
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Gospodarska uprava s skupnimi službami



Gospodarska uprava skupaj s skupni-
mi službami skrbi za materialno, tehnično in organi-
zacijsko podporo pri izvajanju pastoralnega poslanstva 
Nadškofije Maribor. Skupaj s sodelavci v Finančno ra-
čunovodski službi, Splošno pravni in kadrovski službi, 
Službi za investicije in vzdrževanje, Službi za informa-
tiko in Službi kontrolinga nudi podporo tako pastoral-
nim enotam nadškofije kakor tudi povezanim pravnim
in fizičnim osebam, kot npr. župnijam, duhovnikom,
cerkvenim zavodom in drugim ustanovam. Mnogo ak-
tivnosti, ki se v skupnih službah izvajajo, se nanašajo 
tudi na delovanje Katoliške cerkve v Sloveniji. 
Nadškofija Maribor ima dvočlansko Gospodarsko
upravo. Mirko Krašovec je njen ravnatelj in jo vodi 
skupaj s članom uprave mag. Dušanom Zazijalom.

Gospodarska uprava Nadškofije Maribor. Mirko Krašovec, ravnatelj (levo), mag. Dušan Zazijal, član (desno)

Večino zastavljenih ciljev za leto 2006 je Gospodarska 
uprava ob podpori skupnih služb dosegla in bi jih lah-
ko strnili v naslednji točkah:

• Vse službe so opravljale tekoče naloge na svojih 
področjih, kot npr. tekoče računovodsko eviden-
tiranje poslovnih dogodkov, izvajanje postopkov v 
zvezi z zaposlenim osebjem, vzdrževanje računal-
niškega sistema, obveščanje odgovornih o izvrše-
vanju proračuna, zagotavljanje vzdrževalnih del na 
pastoralnih objektih ipd., poleg tega so sodelovale 
tudi pri različnih pastoralnih projektih, ko je bilo 
potrebno zagotoviti tehnično-organizacijske pogo-
je, zagotoviti ustrezno osebje, izdelati poslovne pro-
jekcije, zagotoviti računalniško opremo ipd.
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• Pomoči so bile deležne tudi župnije, na katere 
smo med letom pošiljali razna obvestila in napo-
tila v duhu pomoči in enotnega delovanja. Dolo-
čene službe so bile aktivne tudi na ravni Cerkve 
na Slovenskem.

• Aktivno smo se vključili v sprejemanje zakonoda-
je za izvedbo popisa nepremičnin, ob koncu leta 
2006 pa izvedli samopopis.

• Posebne aktivnosti so bile namenjene obnovi 
kompleksa Betnava, kjer smo skupaj z mestno 
upravo in nekaterimi ustanovami podrobneje 
zasnovali glavne programe in jih tudi začeli pri-
pravljati, nekatere pa tudi že izvajati. Za celotni 
kompleks se je začel izvajati projekt priprave ce-
lovite revitalizacije dvorca Bentava, vzhodnega 

in južnega trakta, zgodovinskega parka (otok) in 
spominskega parka, in sicer za razpis za sred-
stva evropskih strukturnih skladov.

• Nadaljevali smo obnovitvena dela na samostanu 
Studenice in hkrati začeli pripravljali dokumen-
tacijo za obnovo in revitalizacijo celotnega kom-
pleksa s cerkvijo in župniščem za razpis za sred-
stva iz evropskih strukturnih skladov.

• Tvorno smo sodelovali z ostalimi ekonomi oz. go-
spodarskimi upravami vseh škofij ter imeli več-
kratna srečanja o raznih skupnih vprašanjih, 
kjer smo ostalim, strokovno in kadrovsko šibkej-
šim škofijam, pomagali.

• Prvič smo pripravili javno in pisno Poročilo o de-
lovanju Škofije Maribor za leto 2005.

• Pripravili smo podrobnejšo študijo o financira-
nju Cerkve v Sloveniji s primerjavo financiranja
Cerkve v drugih državah z željo, da se pokaže na 
potrebo po večjem financiranju Cerkve s strani
države. Kot rezultat študije je izšla tudi brošura, 
ki želi vernike in javnost seznaniti o tem vpra-
šanju.

• V letu 2006 je prišlo do delitve dotedanje Škofi-
je Maribor na tri škofije: Škofijo Murska Sobota,
Škofijo Celje in Nadškofijo Maribor, območje ne-
kdanje Škofije Maribor pa je postala samostojna
cerkvena pokrajina oz. metropolija. Obema novo 
nastalima škofijama smo pomagali pri vzpostav-
ljanju osnovnih funkcij delovanja (gradbena dela, 
pravna pomoč, finančna in računovodska pomoč,
pomoč na področju informatike, in drugo).

• Pripravljali smo postopke v zvezi z ustanovitvijo 
novih škofij.

• Uvedli smo novo telefonijo na IP protokolu in VDSL 
tehnologijo z novim operaterjem T-2, d. o. o.

• Dejavni smo bili tudi na področju denacionaliza-
Naslovnica prvega javno objavljenega poročilo o delovanju Škofije
Maribor za leto 2005 (dostopno na www.nadskofija-maribor.si)
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cije na raznih področjih urejanja odškodnin in 
tožb. Konec leta smo uspeli podpisati odškodnin-
ski sporazum z državo za Vrbansko po 72. členu 
Zakona o denacionalizaciji. 

• Z raznimi oblikami svetovanj in pomoči smo so-
delovali tudi z župnijami, zlasti na gradbenem, 
nepremičninskem, pravnem, davčnem, finanč-
nem in računovodskem področju, upoštevajoč 
pastoralne specifike.

• Vse obveznosti in kredite smo redno servisirali 
ter tako tudi zmanjšali obseg zadolženosti Nad-
škofije Maribor.

• Organizirali in spremljali smo opravljanje zdrav-
niških pregledov za vse duhovnike.
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Z leve:
Miroslav Adam, vodja Splošno pravne in kadrovske službe
Zmago Potočnik, vodja Finančno računovodske službe
Jože Brecl, vodja Službe za informatiko
Andrej Štesl, vodja Službe kontrolinga
Anton Ekart, vodja Službe za investicije in vzdrževanje
Andrej Mesarec, vodja Službe za gospodarjenje z nepremičninami
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Pod vodstvom dvočlanske Gospodarske 
uprave deluje 6 skupnih služb, v katerih je skupaj za-
poslenih 14 oseb. Te službe vršijo podporno vlogo tudi 
gospodarskim dejavnostim nadškofije, zato znotraj
proračuna na podlagi delitve stroškov po aktivnostih 
evidentiramo sorazmerni del, ca. polovico vseh izdat-
kov. V okviru tega področja delovanja smo v letu 2006 
evidentirali tudi izdatke, povezane s programi javnih 
del in drugimi zaposlitvenimi programi, ter del po-
moči, ki jih je nadškofija namenila župnijam (pomoč
župnijam brez sofinanciranja stroškov plač pastoral-
nim asistentom, ki je prikazana pri področju splošne 
pastorale). 

Proračun Gospodarske uprave in 
skupnih služb

ENOTA - POSTAVKA EUR %

Gospodarska uprava, gospo-
darjenje z nepremičninammi 
in skupne službe

643.262 67,5 %

Druge pomoči župnijam in 
povezanim ustanovam 299.665 31,4 %

Programi javnih del in drugi 
zaposlitveni programi 10.394 1,1 %

SKUPAJ 953.320 100,0 %
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Finančno poslovanje in premoženje



PODROČJE DELOVANJA EUR %

Ordinariat 377.349 11,2 %

Splošno pastoralno področje 407.774 12,1 %

Področje vzgoje in izobraževanja 628.679 18,6 %

Nadškofijska karitas Maribor 1.005.870 29,8 %

Gospodarska uprava, gospodarjenje z nepremičninami, 
skupne službe in druge dejavnosti ter pomoči 953.320 28,3 %

PRORAČUN ZA TEKOČE DELOVANJE SKUPAJ 3.372.993 100,0 %

Proračun Nadškofije Maribor za tekoče delovanje
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Nadškofija Maribor je v letu 2006 za tekoče delovanje
svojih uradov, služb in ustanov namenila slabe 3,4 mi-
lijone evrov. Sredstva so bila precej enakomerno raz-
porejena med vsa področja delovanja, nekoliko bolj iz-
stopa Nadškofijska karitas Maribor, ki je razpolagala z 
dobrim milijonom evrov sredstev in jih je večino name-
nila ljudem v stiski. Kot smo že omenili, Nadškofijska
karitas Maribor (NKM) deluje kot samostojna pravna 
oseba v skladu z Zakonom o humanitarnih organiza-
cijah, vendar predstavlja eno od treh temeljnih poslan-
stev Katoliške Cerkve, zaradi česar je prisotna tudi 
v tem poročilu tako vsebinsko kot s predstavitvijo in 
vključitvijo svojega proračuna v proračun Nadškofije
Maribor, saj Kristusove Cerkve ni brez pomoči ubogim. 
V proračunih Splošno pastoralnega področja, podro-
čja Vzgoje in izobraževanja ter Gospodarske uprave in 
skupnih služb pa je zajetih, kot je bilo navedeno že pri 
predstavitvi posameznih področij delovanja, tudi pre-
cej sredstev, ki so bila namenjena pomoči župnijam in 
povezanim osebam.
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V prejšnjem poglavju smo prikazali zbirni proračun 
Nadškofije za tekoče delovanje, kjer pa niso prikazani
izdatki, ki jih Nadškofija Maribor namenja za vzdrže-
vanje in investicije ter poplačilo kreditov, s pomočjo 
katerih je v preteklih letih lahko zagotovila ustrezne 
prostore za pastoralne ustanove, urade in službe, zato 
jih v tem poglavju prikazujemo posebej. Zaradi pre-
sežka prejemkov nad izdatki pa pri proračunu prika-
zujemo tudi ustrezno razliko, ki se nanaša na rezerva-
cije za prihodnje izdatke in so se v letu 2006 nanašale 
predvsem na pričakovane izdatke, povezane z obnovo 
zgradbe na Vrbanski 30.

Proračun Nadškofije Maribor, vezan na vračanje kreditov, investicije ter vzdrževanje in
rezervacije za prihodnje izdatke

ENOTA - POSTAVKA EUR %

Investicije in vzdrževanje 4.038.379 53,2 %

Odplačila obresti in glavnic kreditov za pretekla vlaganja 
v pastoralo, zgradbe in opremo 1.423.337 18,8 %

Rezervacija namenskih sredstev za obnovo Vrbanske 30 2.128.368 28,0 %

SKUPAJ 7.590.084 100,0 %
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Proračun Nadškofije Maribor, skupaj za tekoče delovanje in za vračilo kreditnih obveznosti
ter investicije in vzdrževanje

PODROČJE DELOVANJA EUR %

Ordinariat 377.349 3,4 %

Splošno pastoralno področje (brez pomoči) 126.314 1,2 %

Področje vzgoje in izobraževanja (brez pomoči) 312.793 2,9 %

Nadškofijska karitas Maribor 1.005.870 9,2 %

Gospodarska uprava, gospodarjenje z nepremičninami 
in Skupne službe (brez pomoči) 653.655 6,0 %

Pomoči župnijam in povezanim osebam 897.011 8,2 %

Investicije ter vzdrževanje nepremičnin 4.038.379 36,8 %

Odplačila obresti in glavnic kreditov za pretekla vlaganja 
v pastoralo, zgradbe in opremo 1.423.337 13,0 %

Rezervacija namenskih sredstev za obnovo Vrbanske 30 2.128.368 19,4 %

SKUPAJ 10.963.077 100,0 %

Opomba: v zgornji tabeli je zajeto celotno finančno poslovanje Nadškofije Maribor in Nadškofijske karitas Maribor. Druge pravne osebe
(Zavod Antona Martina Slomška, župnije in gospodarske družbe) niso zajete ampak je upoštevan samo tisti del sredstev, ki jim jih je na-
menila Nadškofija Maribor iz svojega proračuna, kar je podrobneje pojasnjeno v besedilu.
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V tabeli prikazujemo celotni proračun Nadškofije Ma-
ribor, pri čemer smo vse pomoči, ki so bile v prejšnjih 
poglavjih prikazane pri posameznih področjih delova-
nja, prikazali posebej oz. pod skupno postavko. Na ta 
način namreč želimo prikazati vso pomoč, ki jo Nad-
škofija Maribor iz svojih sredstev namenja župnijam
in drugim povezanim osebam.
Proračun Nadškofije Maribor je v letu 2006 obsegal
10,963 mio EUR, od česar je bilo največ sredstev, 49,8 
%, namenjenim zagotavljanju prostorov za te dejavno-
sti, tekočim investicijam in vzdrževanju ter vračanju 
kreditnih obveznosti.
Nadškofijska Karitas Maribor je razpolagala z 9,2 %
proračuna, medtem ko je nadškofija župnijam in usta-
novam kot pomoč namenila 8,2 % proračuna. Ta pomoč 
se v glavnem nanaša na plače pastoralnih asistentov, 
ki delujejo na župnijah, na zagotavljanje manjkajočih 
sredstev za delovanje Zavoda Antona Martina Slomška 
ter druge pomoči župnijam in povezanim osebam, ki 
je v tem grafu izvzeta iz pripadajočih področij delova-
nja in prikazana posebej. Ostali del proračuna, 13,4 %, 
se nanaša na delovanje nadškofijskih služb in uradov.
Tik pred koncem leta 2006 je Nadškofija Maribor na
podlagi sklenjenega dogovora o poravnavi prejela prvi 
obrok odškodnine v višini 4,389 mio EUR, ker zaradi 
dolgotrajnega denacionalizacijskega postopka več kot 
desetletje zgradbe na Vrbanski 30 ni mogla koristiti. 
Tako je bilo poslovno leto 2006 zaključeno s presež-
kom prihodkov nad odhodki v višini 2,128 mio EUR, 
ki so namenjeni obnovi Vrbanske 30, kar se izvaja v 
letošnjem letu 2007.
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Viri proračuna Nadškofije Maribor

VIRI PASTORALNEGA PRORAČUNA EUR %

Darovi vernikov skupaj 1.236.699 100,0 % 11,3 %

• Kvatrne nabirke 116.818 9,4 %

• Binacije 193.804 15,7 %

• Tolarski prispevek 20.923 1,7 %

• Prispevki župnij za katehezo 161.980 13,1 %

• Darovi za Karitas 498.641 40,3 %

• Drugi darovi in dajatve župnij in vernikov 244.534 19,8 %

Gospodarjenje s premoženjem 3.993.438 36,4 %

Prejemki od denacionalizacije 798.330 7,3 %

Odškodnine po 72. členu ZDen (za Vrbansko 30) 4.389.084 40,0 %

Dotacije države in občin ter drugih javnih ustanov 545.527 5,0 %

SKUPAJ 10.963.077 100,0 %

Pomoč Karitas v hrani in materialu (ocena vrednosti) 260.219

Opomba: v postavki »dotacije države in občin ter drugih državnih ustanov« so zajete donacije države, lokalnih skupnosti in Fundacije in-
validskih in humanitarnih organizacij (FIHO) za Naškofijsko karitas Maribor in Nadškofijski arhiv Maribor, kakor je podrobnje pojasnjeno
v besedilu.
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Vire proračuna Nadškofije Maribor v osnovi delimo na
tri ključne:

• darovi vernikov,
• gospodarjenje s premoženjem,
• dotacije države, občin in drugih javnih ustanov.

V času, dokler se izplačujejo odškodnine iz naslova 
denacionalizacije, pa ta vir prikažemo še posebej.
V letu 2006 je Nadškofija Maribor prejela že omenjeno
odškodnino za Vrbnasko 30, in ker predstavlja glede 
na celoto 40 % vseh prejemkov, smo jo prikazali po-
sebej, saj gre za enkratni dogodek.
Darovi vernikov predstavljajo 11,3 %, gospodarjenje s 
premoženjem 36,4 %, dotacije države, občin in dru-
gih javnih ustanov pa 5 % virov proračuna. Pri tem 
moramo opozoriti, da sredstva, ki jih država nameni 
duhovnikom za del njihovega socialnega zavarovanja, 
v virih proračuna Nadškofije niso vključeni, ker so to
osebna sredstva duhovnikov oz. država pomaga du-
hovnikom kot fizičnim osebam. Sicer pa je ta delež dr-
žave za duhovnike, ki delujejo na območju mariborske 
metropolije, v letu 2006 znašal 363 tisoč EUR.
Največji delež med darovi vernikov, 40 %, se nanaša 
na namenska sredstva za cerkveno karitativno dejav-
nost, ki jo izvaja Nadškofijska karitas Maribor. Kvatr-
ne nabirke, ki se po župnijah zbirajo štirikrat letno, 
so namenska sredstva za delovanje bogoslovnega in 
dijaškega semenišča, binacije so darovi vernikov za 
opravljene maše, ki so jih duhovniki opravili kot svo-
jo drugo dnevno mašo, prispevki župnij za katehezo 
pa so že omenjeni prispevki župnij za redno zaposle-
ne pastoralne asistente. Tolarski prispevek predstavlja 
redno dajatev župnij, ki se določi na podlagi števila 
vernikov v posamezni župniji.
Gospodarjenje s premoženjem, dobrih 36,4 % virov, 
se nanaša predvsem na gospodarjenje z nepremični-
nami. Poslovanje oz. dobiček družbe Gospodarstvo 
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Rast, d. o. o., tukaj ni naveden, ker ta družba zaradi 
vračanja kreditov dobička ne more deliti, Slomškova 
družba, d. o. o., pa je v letu 2006 poslovala z izgu-
bo.
Prejemki od denacionalizacije predstavljajo redne let-
ne prejemke iz naslova prejetih obveznic SOS2E na 
podlagi amortizacijskega načrta.
Med dotacijami države, občin in drugih javnih usta-
nov, 5 % virov, pa se večina prejetih sredstev nana-
ša na prejemke Nadškofijske karitas Maribor (večina
teh sredstev je Nadškofijska karitas Maribor prejela od
Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij), 
manjši znesek (46,5 tisoč EUR) pa na sofinanciranje
delovanja Nadškofijskega arhiva Maribor.
Iz poročila o virih proračuna Nadškofije Maribor lahko
ugotavljamo, da je delovanje Nadškofije kakor tudi nje-
na pomoč župnijam odvisna skoraj izključno od darov 
vernikov, gospodarjenja z lastnim premoženjem ter 
prejemkov iz naslova denacionalizacije in da so sred-
stva države, občin in drugih javnih ustanov sorazmer-
no majhna, čeprav za delovanje Nadškofijske karitas
Maribor zelo pomembna.
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O vrednosti premoženja Nadškofije je
težko govoriti, saj je veliko stvarnega premoženja, ki 
ga ni mogoče ovrednotiti in ni namenjeno tržni rabi, 
zato lahko govorimo le o (stvarnem) obsegu premo-
ženja. Poleg zgradb, zemljišč in gozdov, je Nadškofija
Maribor družbenik podjetij Gospodarstvo Rast, d. o. o., 
in Slomškova družba, d. o. o., ter tretjinski lastnik 
družbe Družina, d. o. o. Nadškofija Maribor je imela
na dan 31. 12. 2006 v lasti oz. upravljanju skupaj 910 
ha vseh kmetijskih in gozdnih površin (od tega 578 ha 
gozdov) in skupaj 44.762 m2 koristnih stavbnih povr-
šin, od tega jih je bilo 72 % v pastoralni (netržni) in 28 
% v tržni rabi. Skoraj polovico vseh površin (19.860 m2 
ali 44 %) predstavljajo trije večji stavbni kompleksi, in 
sicer Samostan Studenice, Grad Betnava in zgradba 
na Vrbanski 30, ki so bili odvzeti po 2. svetovni vojni 
in v precej slabem stanju vrnjeni v postopku denacio-
nalizacije, zato so nujno potrebni obnovitvenih del, še 
posebej, ker sta Samostan Studenice in dvorec Betna-
va spomenika državnega pomena, na Vrbanski 30 pa 
želimo ustvariti dobre prostorske pogoje za delovanje 
Zavoda Antona Martina Slomška.
V postopku denacionalizacije je Nadškofija Maribor do
31. 12. 2006 za odvzeto premoženje, ki se ni vrnilo 
v naravi, prejela 106.335 obveznic SOS2E v skupni 
nominalni vrednosti 5.436.908,55 EUR, ki se izpla-
čujejo v skladu z amortizacijskim načrtom Slovenske 
odškodninske družbe do leta 2016.

Premoženje Nadškofije Maribor

Prostori Hiše otrok na Vrbanski 30 med obnovo in po njej
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Družba Gospodarstvo Rast, d. o. o., je 
na dan 31. 12. 2006 zaposlovala 46 oseb in je ime-
la 60,178 mio EUR sredstev, od tega 56,487 mio EUR 
v dolgoročnih finančnih naložbah. Med viri sredstev
je imela 31,112 mio EUR (51,7 %) kapitala ter 29,065 
mio EUR (48,3 %) finančnih in poslovnih obveznosti.
Družba Gospodarstvo Rast, d. o. o., se je namreč v 
letu 2005 močno zadolžila, da je lahko izvedla pre-
vzem Zvona Ena Holding, d. d. V letu 2006 je družba 
Gospodarstvo Rast, d. o. o., ustvarila za 1,363 mio 
EUR dobička, ki pa bo ostal nerazporejen ter v celoti 
namenjen pokrivanju omenjenih kreditnih obveznosti.
Slomškova družba, d. o. o., je imela na dan 31. 12. 
2006 16 zaposlenih ter 389 tisoč EUR sredstev, več-
ino, 268 tisoč EUR oz. 69 %, v zalogah in terjatvah. 
Med viri teh sredstev je imela 60 tisoč EUR (15,5 %) 
kapitala in 328 tisoč EUR (84,5 %) finančnih in po-
slovnih obveznosti. Družba je v letu 2006 predvsem 
zaradi odpiranja novih poslovalnic Slomškove trgovi-
ne poslovala z izgubo v višini 109 tisoč EUR.
Družba Družina, d. o. o., kjer je Nadškofija Maribor
tretjinski lastnik, je na dan 31. 12. 2006 zaposlovala 46 
oseb. Družba je imela na dan 31. 12. 2006 6,026 mio 
EUR sredstev, med viri teh sredstev pa je imela 2,987 
mio EUR (49,6 %) kapitala ter 1,464 mio EUR (24,3 %) 
finančnih in poslovnih obveznosti ter 1,575 mio EUR
(26,1 %) kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev. V 
letu 2006 je ustvarila 166 tisoč EUR dobička.

Premoženje in poslovanje podjetij v 
lasti Nadškofije Maribor
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Kot smo že uvodoma omenili, vsaka 
župnija deluje popolnoma samostojno, ima svojega 
upravitelja in svoj gospodarski svet. Kljub temu upra-
vitelji v skladu z Zakonikom cerkvenega prava v za-
dnjem času za potrebe poročanja nadškofiji pripravlja-
jo tudi finančna poročila.
Ker sta novi škofiji Celje in Murska Sobota praktično
šele začeli delovati, na tem mestu podajamo predsta-
vitev delovanja župnij celotne mariborske metropolije. 
Do priprave tega poročila smo od župnij za leto 2006 
prejeli 243 poročil ali 83 % vseh poročil. Iz teh poročil 
ugotavljamo, da so te župnije v letu 2006 imele 10,5 
mio EUR prejemkov (na župnijo znaša to v povprečju 
43 tisoč EUR) ter 9,6 mio EUR izdatkov (v povprečju 
35,5 tisoč EUR na župnijo). Največ sredstev, 3,5 mio 
EUR ali 36 % vseh izdatkov, so župnije namenile vzdr-
ževanju objektov in opreme, ki so večinoma kvalitetni 
kulturno-zgodovinski spomeniki državnega pomena.

Delovanje župnij mariborske metropolije
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Pričujoče poročilo o pastoralnem delo-
vanju ter gospodarskem in finančnem poslovanju
mariborske nadškofije v letu 2006 nazorno prikazuje
prizadevanja različnih služb, da temeljito informira-
jo javnost. Že površen, a dobronamerni bralec, lahko 
spozna izjemno organiziranost, funkcionalnost, pred-
vsem pa učinkovitost mariborske nadškofije na vseh
prikazanih področjih. Vse to ni nastalo čez noč, ampak 
je sad dolgotrajnih naporov in prizadevanj nadškofa 
ordinarija, njegovih pomočnikov in vseh odgovornih 
za določena področja ter njihovih sodelavcev. Zaradi 
medijskih nejasnosti in celo hotenih zavajanj, včasih 
pa tudi pomanjkljive ekleziološke in teološke izobra-
zbe novinarjev, je v javnosti še vedno precej zmede in 
napačnih pojmovanj. Mnogi si še želijo, da bi Cerkev 
ostala v zakristiji, nemo opazovala dogajanja v družbi 
in ostala nedejavna na področju vzgoje. Edino, kar še 

Sklepna beseda

Dr. Peter Štumpf SDB, pomožni škof in generalni vikar

tolerirajo, je njena dobrodelna aktivnost. Zato si želijo 
»revno Cerkev«, kar pa v bistvu pomeni »Cerkev, ki je 
sploh ne bi bilo«. 
Cerkev ne sme zakopati talentov, s katerimi mora 
opravljati poslanstvo, ki ga predstavi pričujoče poroči-
lo. Takšne namere najbolj obsoja že njen ustanovitelj 
Jezus Kristus. Človeku, ki je prejel v upravljanje ta-
lent in ga ni oplemenitil z obrestmi, namenja besede: 
»Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 
deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obi-
lo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. 
Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjej-
šo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi« (Mt 25,28-
30). Odrešenjsko delo je velikopotezno in ne prenese 
drobiža ter minimalnosti zaradi skoposti in neiskre-
ne pravičnosti. Jezus je za večni blagor vseh ljudi 
daroval svoje življenje na križu. Podaril nam je torej 
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samega sebe. S tem je omogočil tudi revni vdovi, da 
njen skromni dar postane dragocen, ker je sad njenih 
osebnih odrekanj, žrtev, predvsem pa ljubezni do Boga 
(prim. Mr 12,42-43). Zaradi tega so lahko preprosti 
in skromni ljudje največji dobrotniki Cerkve, kar pa ji 
obenem zagotavlja njeno evangeljsko pristnost. 
Jezus Kristus od Cerkve nenehno zahteva pravičnost 
in preglednost, zato ji naroča: »Dajte torej cesarju, kar 
je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega« (Lk 20,25). 
Vendar pa je tudi on sam doživljal potvarjanja in laži, 
ko so ga krivi pričevalci v času trpljenja obdolžili: »Tega 
smo zalotili, da zavaja naš narod in brani cesarju da-
jati davke ter pravi, da je Mesija, kralj« (Lk 23,2). 
Preglednost in točnost poročila zelo jasno izraža odgo-
vornost mariborske nadškofije do javnosti, predvsem
verujočih, ki po svojih zmožnosti prispevajo vse po-
trebno za življenje in delovanje Cerkve. Vsi, ki so pri-
pravili to poročilo, živijo in bodo delali še naprej v upa-
nju naročila apostola Petra, ko pravi: »Lepo živite med 
pogani, tako da bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot 
hudodelce, sprevideli vaša dobra dela in slavili Boga 
na dan obiskanja« (1 Pt 2,12).

Maribor, 30. julija 2007
        

Peter Štumpf, pomožni škof 
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Nadškofijski sodelavci na skupnem romanju pred brezjansko baziliko maja 2006

NADŠKOFIJA MARIBOR

NADŠKOFIJA MARIBOR





Statistika



DATUM BLAGOSLOVITVE, ŽUPNIJA, VEČJA OBNOVITVENA IN GRADBENA DELA

8. januar 2006, Marija Širje, nov tabernakelj v cerkvi presv. Srca Jezusovega v Zidanem Mostu
8. januar 2006, Št. Janž pri Dravogradu, nov daritvni oltar in ambon za župnijsko cerkev
23. april 2006, Sv. Martin na Kobilju, nove orgle v župnijski cerkvi
20. maj 2006, Luče, novo preddverje pred župnijsko cerkvijo
21. maj 2006, Ribnica na Pohorju, nove orgle v župnijski cerkvi
21. maj 2006, Št. Janž na Dravskem polju – Starše , nove orgle za župnijsko cerkev
25. maj 2006, Sv. Urban pri Ptuju – Destrnik , novi veroučni prostori in prenovljeno župnišče
27. maj 2006, Sv. Jernej v Zibiki, obnovljena notranjščina župnijske cerkve
28. maj 2006, Limbuš, nova veroučna učilnica
28. maj 2006, Maribor-stolnica, nova kapela Matere Božje ob domu Božje služabnice Cvetane Priol na Vinarski 
ulici v MB
28. maj 2006, Sveta Ema, obnovitvena dela pri podružnični cerkvi sv. Urbana
4. junij 2006, Podčetrtek, obnovljeno župnišče ter plošča v spomin na župnika Friderika Strnada
5. junij 2006, Trbovlje, nova slika sv. Jožefa v župnijski cerkvi Marije, Matere Cerkve v Trbovljah
13. junij 2006, Ptuj - minoriti, obnovljeni prostori za minoritski provincialat na Ptuju
16. junij 2006, Rače, obnovljena grajska kapela sv. Janeza Nepomuka v graščini
18. junij 2006, Pišece, nove lesene klopi za župnijsko cerkev in obnovljeno župnišče
18. junij 2006, Sv. Bolfenk na Kogu, nove orgle za župnijsko cerkev
18. junij 2006, Sv. Trojica v Halozah, obnovljene orgle v podružnični cerkvi Device Marije v Podlehniku
24. junij 2006, Kostrivnica, nov “Kraljevi vrelec” in pokopališka kapelica
2. julij 2006, Sv. Peter na Kristan Vrhu, novi barvni vitražni okni (na enem podoba sv. Petra, na drugem sv. Pavla) 
v župnijski cerkvi
8. julij 2006, Sv. Barbara v Slovenskih goricah, obnovljena zunanjščina in zvonik ter nov lestenec v prezbiteriju 
župnijske cerkve
9. julij 2006, Loče, obnovljeno župnišče pri Sv. Jerneju pri Ločah
9. julij 2006, Sv. Miklavž pri Ormožu, nov oltar in podoba sv. Urbana v križniški rezidenci

Pregled večjih obnovitvenih in investicijskih del po župnijah mariborske metropolije
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Sv. Urban pri Ptuju – Destrnik. LEVO: obnovljen nadstavek glavnega 
oltarja in tabernakelj v župnijski cerkvi, DESNO: strohnjen del nad-
stavka pred obnovo



9. julij 2006, Rogaška Slatina, spomenik padlim in na novo urejena okolica cerkve sv. Križa v Rogaški Slatini
9. julij 2006, Vojnik, obnovljena “Janezova kapela” v Jankovi
16. julij 2006, Sv. Peter na Kronski Gori, nove orgle v župnijski cerkvi
20. julij 2006, Prebold, nov daritveni oltar, ambon ter nebo za procesije v župnijski cerkvi sv. Pavla
23. julij 2006, Ljubno, obnovljena podružnična cerkev sv. Primoža, nova poslikana okna, križev pot
23. julij 2006, Ljubno, obnovljene orgle v podružnični cerkvi sv. Primoža
30. julij 2006, Razkrižje, obnovljena kapelica Marije Angelske v Globoki
6. avgust 2006, Sv. Ožbalt ob Dravi, obnovljene orgle v župnijski cerkvi sv. Ožbalta
13. avgust 2006, Cezanjevci, obnovljena zunanjščina in okolica župnijske cerkve sv. Roka
15. avgust 2006, Slivnica pri Mariboru, prostori za katehezo in pastoralna srečanja ob Marijini cerkvi v Dobrovcah
27. avgust 2006, Vojnik, stavba obnovljenega pastoralnega centra v nekdanjem župnišču ter urejena okolica 
župnijske cerkve sv. Jerneja
27. avgust 2006, Stari trg pri Slovenj Gradcu, obnovljena notranjščina, streha in fasada najvišje slovenske 
ležeče cerkve sv. Uršule na Uršlji Gori
3. september 2006, Zreče, obnovljena stara župnijska cerkev sv. Egidija
3. september 2006, Fram, nov zvon za podružnično cerkev sv. Križa na Planici
10. september 2006, Podgorje pri Slovenj Gradcu, trije obnovljeni oltarji, oltarni nastavki ter nova napeljava za 
električno zvonjenje v župnijski cerkvi sv. Urha
10. september 2006, Črenšovci, nov pomnik izseljencem
10. september 2006, Sv. Jošt na Kozjaku, obnovljena kapelica pri cerkvi
10. september 2006, Sv. Jošt na Kozjaku, montirane rabljene orgle, kupljene v Nemčiji
12. september 2006, Murska Sobota – sestre, oltar v hišni kapeli sester hčera Marije Pomočnice
16. september 2006, Turnišče, nova mrliška vežica in pokopališki zvon na pokopališču v Brezovici
16. september 2006, Sp. Polskava, nove orgle v cerkvi Marijinega Srca na Pragerskem
17. september 2006, Križevci pri Ljutomeru, oltarni nastavek glavnega oltarja v župnijski cerkvi
21. september 2006, Sv. Rupert v Slov. Goricah – Voličina, nova mrliška vežica na pokopališču
23. september 2006, Mozirje, nov materinski dom
24. september 2006, Beltinci, oltarna slika blaženega A. M. Slomška ter kipa Jezusovega in Marijinega srca v 
Slomškovi kapeli v Hraščicah
1. oktober 2006, Sv. Anton na Pohorju, nov zvon v čast sv. Antonu Padovanskemu
1. oktober 2006, Gornja sveta Kungota – Zgornja Kungota, obnovljen zvonik župnijske cerkve
14. oktober 2006, Šmartno na Pohorju, obnovljene freske in notranjščina župnijske cerkve sv. Martina
15. oktober 2006, Sv. Ana v Slov. goricah, mrliška vežica
15. oktober 2006, Sv. Kunigunda na Pohorju, nov križev pot, streha in križ ob podružnični cerkvi sv. Jakoba
15. oktober 2006, Razkrižje, obnovljena zunanjščina župnišča
21. oktober 2006, Sv. Vid nad Valdekom, obnovljen zvonik in druga onovitvena dela pri podružnični cerkvi 
sv. Ruperta
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21. oktober 2006, Sv. Rupert nad Laškim, vaški križ in kip fatimske Matere Božje
22. oktober 2006, Dramlje, obnovljena podružnična cerkev sv. Uršule
22. oktober 2006, Št. Janž na Dravskem polju – Starše, nov tlak in klopi v podružnični cerkvi sv. Uršule
28. oktober 2006, Kotlje, obnovljen oltarni nadstavek in oltar sv. Jezusove krvi v župnijski cerkvi sv. Marjete
29. oktober 2006, Videm-Krško, spominska plošča ob 750-letnici v župnijski cerkvi sv. Ruperta
29. oktober 2006, Sv. Rupert v Slov. Goricah – Voličina, posvečen nov daritveni oltar v župnijski cerkvi
29. oktober 2006, Velenje, Sv. Martin, nove orgle v župnijski cerkvi sv. Martina
31. oktober 2006, Lendava, Halasov križ in spominski park v Kotu
5. november 2006, Nova Cerkev, obnovljena notranjščina župnijske cerkve sv. Lenarta
5. november 2006, Sv. Lenart v Slovenskih goricah, obnovljen oltarni nadstavek glavnega oltarja v župnijski 
cerkvi
5. november 2006, Sv. Urban pri Ptuju – Destrnik, obnovljen nadstavek glavnega oltarja in tabernakelj v žup-
nijski cerkvi
5. november 2006, Zabukovje, obnovljena zakristija in nova okna v župnijski cerkvi sv. Lenarta
5. november 2006, Poljčane, zunanjščina romarske cerkve karmelske Matere Božje na Ljubičnem
5. november 2006, Nova Cerkev, nove orgle v župnijski cerkvi sv. Lenarta
12. november 2006, Sv. Martin pri Vurberku, nova stolpna ura na župnijski cerkvi
12. november 2006, Nova Štifta pri Gornjem Gradu, obnovljena podružnična cerkev Marijinega obiskanja
12. november 2006, Dornava, nove orgle v župnijski cerkvi sv. Doroteje v Dornavi
19. november 2006, Slovenj Gradec, obnovljeno župnišče
19. november 2006, Slovenska Bistrica, obnovljena hiša provincialata sester Frančiščkank Marijinega Brezma-
dežnega spočetja
26. november 2006, Sv. Jedrt nad Laškim, nov oltar in ambon v podružnični cerkvi bl. Antona Martina Slom-
ška
3. december 2006, Sveti Andraž v Halozah, obnovljene orgle v župnijski cerkvi sv. Andraža – Zg. Leskovec
8. december 2006, Sv. Peter pri Mariboru – Malečnik, nov križev pot v podružnični cerkvi Marijinega rojstva 
na Gorci
10. december 2006, Dokležovje, kipi Srca jezusovega, Brezmadežne, Marije Pomočnice, Pieta in sv. Jožefa v 
župnijski cerkvi
31. december 2006, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, obnovljeni oltar Sv. družine v župnijski cerkvi
31. december 2006, Kidričevo, obnovljena zunanjščina župnijske cerkve in župnišča, obnovljeni prostori za 
mladino ter parkirišče ob cervki
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NADŠKOFIJA MARIBOR ŠKOFIJA CELJE ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA MARIBORSKA METROPOLIJA

POVRŠINA 3680 km2 2714 km2 1104 km2 7498 km2

PREBIVALCI 419 870 289 846 120 146 829 862

KATOLIŠKI VERNIKI 356 980 237 570 95 463 690 013

ŽUPNIJE
143
117 samostojnih
26 v soupravi

112
89 samostojnih
23 v soupravi

36
35 samostojnih
1 v soupravi

291
241 samostojnih
50 v soupravi

DEKANIJE 12 (5 naddekanatov) 11 (4 naddekanati) 3 (naddekanatov ni) 26

NAJMANJŠA ŽUPNIJA Strojna (104 kat.) Bele vode (229 kat.) Kobilje (490 kat.)

NAJVEČJA ŽUPNIJA Maribor - Pobrežje (14.000 kat.) Celje - Sv. Danijel (18.000 kat.) Murska Sobota (10.900 kat.)

CERKVE IN KAPELE

351
140 župnijskih
149 podružnic
60 kapel
2 cerkvi 

369
110 župnijskih
223  podružnic
36 kapel

158
36 župnijskih
12 podružnic
110 kapel

878
286 župnijskih
384 podružnic
206 kapel
2 cerkvi

DUHOVNIKI
210
152 škofijskih
58 redovnih

141
114 škofijskih
27 redovnih

62
50 škofijskih
12 redovnih

413
316 škofijskih
97 redovnih

STALNI DIAKONI 3 0 0 3

BOGOSLOVCI 11 10 8 29

SEMENIŠČNIKI 3 4 11 18

DELUJOČE MOŠKE
REDOVNE SKUPNOSTI 9 (58 redovnikov) 7 (27 redovnikov) 2 (12 redovnikov) 18 (97 redovnikov)

DELUJOČE ŽENSKE
REDOVNE SKUPNOSTI 10 (66 redovnic) 6 (28 redovnic) 3 (16 redovnic) 19 (110 redovnic)

DELUJOČE USTANOVE
POSVEČENEGA 
ŽIVLJENJA

1 (7 članov) 1 (5 članov) 0 2 (12 članov)



NADŠKOFIJA MARIBOR ŠKOFIJA CELJE ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA MARIBORSKA METROPOLIJA

KATEHETI LAIKI
109
14 redno zaposlenih
95 prostovoljcev

78
4 redno zaposlenih
74 prostovoljcev

32
4 redno zaposlenih
28 prostovoljcev

219
22 redno zaposlenih
197 prostovoljcev

ČLANI ŽUPNIJSKIH
PASTORALNIH SVETOV 
(ŽPS)

2764 1867 794 5425

KATOLIŠKE ŠOLE
1
462 dijakov
gimnazija A. M. Slomška

0 0 1

KATOLIŠKI OTROŠKI 
VRTCI

1 (21 otrok)
Vrtec Montessori, Maribor

1 (53 otrok)
Vrtec Danijelov levček, Celje

1 (57 otrok)
Lavrin vrtec, Murska Sobota

3 (131 otrok)

KATOLIŠKI SOCIALNO-
VARSTVENI ZAVODI

3
• Dom za starejše 

Šentjanž pri Dravogradu
• Dom za varstvo oseb z

motnjami v razvoju 
Slovenske Konjice

• Dom duhovnikov Maribor

4
• Dom za starejše Vransko
• Materinski dom Žalec
• Materinski dom Mozirje
• Dom za odvisnike 

Razbor pod Lisco

1
• Dom za odvisnike Kobilje

8

DRUŽINSKE POSVETO-
VALNICE

1
Nadškofijska karitas Maribor

0 0 1

KRSTI 3062 2161 827 6050

BIRMANCI 2722 2176 945 5843

PRVA SV. OBHAJILA 2813 1988 925 5726

POROKE 680 455 218 1353

POGREBI 3616 2554 1096 7266

NOVOMAŠNIKI 2 0 2 4

UMRLI DUHOVNIKI 6 0 0 6

GLAVNI ZAVETNIK 
ŠKOFIJE

Sv. Andrej, apostol
30. november

Bl. Anton Martin Slomšek
24. september

Sv. Metod 
5. julij

ZAVETNIK STOLNE 
CERKVE 

Sv. Janez Krstnik
24. junij

Sv. Danijel 
28. avgust

Sv. Nikolaj 
6. december



Kazalo

Uvod
Beseda ordinarija
Področja delovanja in organiziranost
Nadškofijski ordinariat

Pomembnejši dogodki v lanskem letu
Metropolitansko cerkveno sodišče
Nadškofijski arhiv Maribor
Služba za odnose z javnostmi
Proračun Nadškofijskega ordinariata

Splošna pastorala
Težišče pastoralnega delovanja 
Predstavitev delovanja splošno pastoralnega področja

Pastoralna služba
Pastorala laikov
Kateheza
Pastorala družine
Mladinska pastorala
Študentska pastorala
Prepoznavanje duhovne poklicanosti
Pogled na sakralno likovno umetnost: delovanje Galerije Ars Sacra

Proračun splošno pastoralnega področja
Vzgoja in izobraževanje

Predstavitev delovanja področja vzgoje in izobraževanja

03
07
08

12
17
18
20
22

24
27
27
28
29
30
32
33
35
37
40

42

88



Bogoslovno semenišče
Slomškovo dijaško semenišče
Nadškofijska orgelska šola
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Proračun Gospodarske uprave in skupnih služb

Finančno poslovanje in premoženje 
Proračun Nadškofije Maribor za tekoče delovanje
Proračun Nadškofije Maribor, vezan na vračanje kreditov, investicije ter vzdrževanje
in rezervacije za prihodnje izdatke
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BENEDIKT ŠKOF, SLUŽABNIK BOŽJIH SLUŽABNIKOV
v trajen spomin zadeve. Predstojniki posvečenih oseb Ljubljanske cerkvene pokrajine, prizadevajoč si za večji 
duhovni blagor vernikov, so vprašali za svet Slovensko škofovsko konferenco in so potem enodušno in soglasno 
zaprosili Apostolski sedež, da bi razdelili ozemlje imenovane pokrajine, ki ima veliko število prebivalcev in tudi 
sufraganskih škofij ter da bi ustanovili novo Mariborsko cerkveno pokrajino, in škofijo istega imena povzdignili 
na dostojanstvo nadškofije. Mi, ki imamo težko službo skrbeti za vse delne Cerkve kakor tudi za blagor vseh duš, 
smo najprej prejeli ugodno mnenje prečastitega brata Santa Abrila y Castelló, naslovnega nadškofa tamadskega 
in apostolskega nuncija v Sloveniji, nato pa smo po nasvetu Kongregacije za škofe presodili, da rade volje ugo-
dimo omenjeni nam predloženi prošnji. Zatorej v polnosti naše najvišje oblasti določamo, kot sledi. Mariborski 
škofijski sedež izločimo od metropolitanskega prava Ljubljanske Cerkve in ga povzdignemo na stopnjo nadško-
fijskega metropolitanskega sedeža. Temu sedežu hkrati dodeljujemo vse pravice in prednosti, ki jih po določbi 
prava imajo drugi metropolitanski sedeži. Tako iz vsega srca želimo, da se tam vsa cerkvena skupnost razcveti v 
večji blagor vernikov. Na novo ustanovljena Mariborska cerkvena pokrajina se bo izoblikovala v metropolitansko 
Cerkev z istim imenom in s škofijama Celjsko in Murskosoboško. Vrh tega vsakokratnega mariborskega vladiko 
obdarimo z nadškofovskim dostojanstvom in ga odlikujemo z redom metropolita z vsemi pravicami in prednost-
mi, ki po katoliškem svetu po določbah kánonov pripadajo drugim metropolitom. S tem mu hkrati nalagamo 
enake dolžnosti in ga zavezujemo z bremeni, ki težijo tudi druge enake. Potemtakem sedanjega višjega svečenika 
Mariborskega sedeža, prečastitega brata Franca Krambergerja, povzdignemo na nadškofovsko dostojanstvo in 
na stopnjo metropolita. Hkrati mu podeljujemo pravice in prednosti, ki jih imajo drugi metropoliti; zavezujemo 
ga pa tudi z dolžnostmi, ki so tudi istim naložene. Da se izpolni, kar smo predpisali, prepuščamo imenovanemu 
prečastitemu bratu Santu Abrilu y Castelló. Podeljujemo mu potrebna in ustrezna pooblastila, da lahko izvršitev 
omenjenega poveri tudi naprej kateremu koli že postavljenemu cerkvenemu dostojanstveniku. Ta pa ima nalogo, 
da Kongregaciji za škofe pošlje pristen izvod o opravljeni izvršbi. Končno hočemo, naj bo ta naša Konstitucija 
sedaj in v prihodnje pravnomočna. Vse, kar temu kakor koli nasprotuje, nima veljave. Dano v Rimu, pri Svetem 
Petru, dne sedmega aprila, leta Gospodovega dva tisoč šestega, v prvem letu našega papeževanja.




