
Romanje v Don Boskove kraje 2022 – obvestilo udeležencem 
 

Živjo! 

Še malo in gremo skupaj na pot po Italiji. S tem namenom ti pošiljam nekaj informaciji in navodil. 

Odhod je v soboto, 27. avgusta ob 4.00 izpred cerkve v Ljubljani na Rakovniku (Rakovniška 6). Prvi 

dan se ustavimo v Don Boskovem rojstnem kraju Colle Don Bosco, kjer bomo 2 noči spali in kamor 

računamo prispeti okrog 12h. V nedeljo dopoldan si ogledamo Chieri, mesto don Boskovega šolanja. 

Popoldan bomo v Turinu, kjer je nastal prvi don Boskov oratorij, šole in druge ustanove in kjer je tudi 

danes duhovno središče salezijanskega sveta. V ponedeljek potujemo proti Mornesam, kjer je ob 

Mariji Mazzarello nastala družba Hčera Marije Pomočnice, tam bomo tudi prespali. V torek je na vrsti 

Gardaland. V Ljubljano pred Rakovniško cerkev se vračamo v torek, 30. avgusta, predvidoma ob 

23.00. 

Na romanju nas bo 30 udeležencev. Glede na število udeležencev je bil predviden prispevek 210€, ki 

ga znižujemo na 200€ (180€ brez Gardalanda).  

Prosimo, če prispevek do petka zjutraj nakažete na: Društvo mladinski ceh, Rakovniška ulica 6, 1000 

Ljubljana, IBAN: SI56 0205 8003 5279 036 (NLB d.d.), namen: Romanje - Ime in priimek, Sklic: 00 

270822 

V kolikor je nakazilo težko izvedljivo, lahko prispevek tudi prinesete v gotovini s seboj. V primeru 

finančnih težav pri plačilu, se dogovorimo za nižjo vsoto. Prav tako lahko še koga povabite, da se nam 

pridruži. 

S seboj potrebuješ: 

- Osebno izkaznico ali potni list za prečkanje meje. 

- Evropsko kartico zavarovanja.  

Če jo nimate, jo naročite in dobite naslednji delovni dan tukaj >> 

- Masko FPP2, ki je v nekaterih javnih prostorih v Italiji še vedno obvezna. 

- Spalno vrečo ali posteljnino. Brisače in pribor za osebno higieno. 

- Nekaj denarja za spominke in morebitne prigrizke. 

- Podpisano dovoljenje staršev (za mladoletne) – v prilogi. 

- Malico za potovanje prvega dne (do 13h, ko imamo kosilo). 

- Obleko tudi za dež (dežnik), in dovolj dolge hlače oz. krilo, ki pokrije kolena zaradi obiskovanja 

cerkva. Čevlje, ki omogočajo daljšo hojo. 

- Inštrument, ki ga igraš in s katerim lahko popestriš naše razpoloženje (kitara, harmonika …)  

Še seznam udeležencev: Andrej Albreht; Jure Babnik; Dominik Božič; Evita Brdnik; Petra Čepon; Kristina 

Čepon; Mitja Franc; Viktor Ganc; Jana Hočevar; Aljaž Jereb; Eva Kališnik; Domen Kos; Luka Kušar; Judita Kušar; 

Lara Lahajner; Špela Lipnik; Pija Lipnik; Rebeka Medved; Blažka Merkac; Majda Merzel; Darja Paternoster; 

Tjaša Rudolf; Žan Seničar; Martin Seslar; Janez Suhoveršnik; Ana Špeh; Andrej Šuštaršič; Katarina Traven; 

Krištof Treven; Andraž Vagner. 

Za kakršno koli pojasnilo, se lahko slišimo na telefon: 041 856 452. 

Jure Babnik SDB 

Ljubljana, 23. 8. 2022 

https://www.zzzs.si/zzzs-api/obrazci/narocilo-evropske-kartice-zdravstvenega-zavarovanja-evropska-kartica/evropska-kartica-za-eno-osebo/


ROMANJE V DON BOSKOVE KRAJE 
Torino, Italija; 27. – 30. avgust 2022 
 
PILGRIMAGE TO THE HOMELAND OF DON BOSCO 
Turin, Italy; August 27-30, 2022 

 
 

SOGLASJE STARŠEV O UDELEŽBI MLADOLETNEGA 
 

(PARENTAL CONSENT OF CHILD PARTICIPATION) 
 

 
 

Ime in priimek udeleženca (participant's name and surname):  

 

    

Ime in priimek starša ali skrbnika (parent's name and surname):  

  

 
 
Svojemu otroku dovoljujem udeležbo na romanju (obkrožite) v organizaciji 
Salezijanske mladinske pastorale in pod vodstvom Jureta Babnika: 
(I allow my child to participate in the pilgrimage that is organized by Salesian Youth 
Pastoral, under the leadership of Jure Babnik):  
  
  DA / YES      NE / NO 
 
S podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen/a s programom romanja. 
With my signature I confirm that I am informed with the program of the pilgrimage. 

 
 
 
 
Datum, kraj (date, place): ________________ 
 

Podpis starša ali skrbnika  

(parent's signature): _____________________ 


