
 

"Skupaj na poti" 
 

Mednarodna romarska konferenca s srečanjem romarjev in 
predstavnikov romarskih poti iz Slovenije in Evrope  

Od 20. do 21. maja 2022 
V Domu sv. Jožef Celje 

 



Program srečanja 

 

Komu je srečanje namenjeno:   
Vsem ljubiteljem peš romanj in pohodništva, romarski vodnikom, članom različnih društev 
pešpoti iz Slovenije in tujine. Konferenca bo potekala v slovenskem in nemškem jeziku in bo 
simultano prevajana v slovenski jezik. 

Stroški: 

Udeležba na konferenci je brezplačna. Stroški bivanja in romanja (2x polni penzion, avtobusni 
prevozi, romarsko kosilo): 100€ v enoposteljni sobi, 88€ v dvoposteljni sobi. Stroški se znižajo, 
če penzionov ne koristite v celoti. Posamezni stroški brez bivanja: 8,5€ (kosilo v petek). 
Prispevek za stroške romanja (avtobusni prevoz in kosilo na romanju): 14€.  

Prijave:  

Do 10. maja 2022 na info@jozef.si.  Prosimo za pravočasne prijave, saj je število mest omejeno! 

 

Vljudno vabljeni, da se podamo »SKUPAJ NA POT!« 

Petek, 20. maja 2022 

KONFERENCA 

9.00:  zbiranje, evidentiranje in neformalno 
druženje ob stojnicah različnih društev in 
romarskih poti iz Slovenije in Evrope 

10.00:  pričetek konference, kulturni program in 
pozdravni govor: škof, Maksimilijan Matjaž 

10.30:  Predavanje in pogovor: Romanje kot 
duhovni in občečloveški pojav: msgr. Franci Petrič 
11.30:  Odmor 

11.45:  Predstavitev glavnih romarskih poti 

12.30:  Kosilo in odmor 

14.00:  Predavanje in pogovor:  Izkušnja z romanji 
na Avstrijskemu Koroškem: mag. Roland Stadler 
15.00:  Predstavitev Slomškove romarska poti 

16.00:  Odmor 

16.30:  Predstavitev projekta  »Pilgrimage in 
Europe«: Jure Levart 
17.30:  Sklep konference 
18.30: Degustacija vin in lokalnih kulinaričnih 
dobrot na Kozjanskem (dogodek je samo za 
penzionske goste) 
 

Sobota, 21. maja 2022 

ROMANJE OD PILŠTAJNA DO SV. EME 

6.30:  avtobusni prevoz izpred Doma sv. Jožef do 
Pilštajna 

11.00:  romarska sv. maša v Olimju, kosilo  

15.00:  sklep romanja v cerkvi sv. Eme 

16.00 – 16.30: avtobusni prevoz do Celja 
 
Predviden čas hoje:  

Pilštajn – Olimje: 3,5 ure 
Olimje – Sv. Ema: 1,5 ure 

Organizator srečanja: 
Dom sv. Jožef, Plečnikova 29, Celje  
www.jozef.si 

  
  

Projekt:  
www.train2eupilgrimage.eu 

 


