DOMOVI DUHOVNIH VAJ
Domovi so razvrščeni po abecedi in sicer po kraju, kjer se dom nahaja. Ob vsakem domu je številka, ki je
enaka številki doma na zemljevidu (glej zadnjo stran dokumenta).
Če veste, da je kakšen podatek napačen ali ga v dokumentu še ni, nam prosimo pišite na
pisarna@oratorij.net!

NADŠKOFIJA LJUBLJANA
http://nadskofija-ljubljana.si/duhovnost/domovi-duhovnosti/
1. Babno polje – župnišče
 župnija Babno polje
 30 ljudi
 ?€
 tel: 031 281 802 (lastnik Danijel Mrvoš)
2. Bled – Marijin dom
 Hčere Marije pomočnice
 90 ljudi
 30 €/vikend na osebo
 tel: 04 574 10 75, 031 443 771 (s. Martina)
 URL: http://marijindom.zavod-dominika.si/
 mail: md.bled@gmail.com
 podrobnosti: velik skupni prostor in 2 manjša, kuhajo oni
3. Bohinjska Bistrica
 župnija Bohinjska Bistrica
 45 ljudi
 4 €/noč na osebo
 tel: 04 574 70 00 ali 041 982 791 (župnik Janez Burja)
 mail: zupnija.bohinjska.bistrica@rkc.si
 podrobnosti: kuhaš sam
4. Brezje
 Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
 45 ljudi
 25 €/vikend na osebo
 tel: 04 537 07 23
 podrobnosti: 2 manjša skupna prostora, kuhajo oni
6. Davča
 župnija Davča (oskrbovana iz Sorice)
 45 ljudi
 3,5 €/noč na osebo
 tel: 04 519 80 00 ali 04 519 60 73 (župnik iz Sorice Mirko Turk)
 podrobnosti: kuhaš sam, podružnična cerkev zraven hiše, zelo mirno okolje, možnost kurjenja ognja
pod hišo

7. Jošt nad Kranjem - Stražišče






Župnija Kranj-Šmartin
do 80 ljudi
3 €/noč na osebo
tel: 041 545 258 (župnik Bojan Likar) ali 04 270 11 01
podrobnosti: kuhate sami, lahko imate bobne

8. Koprivnik v Bohinju - Dom duhovnih vaj
 župnija Koprivnik v Bohinju
 do 25 oseb, lahko tudi kakšen več
 tel: 031 312 400 (župnik Marjan Lamovšek SDB)
 spletna stran: koprivnik.donbosko.si (v pripravi)
 podrobnosti: 974 mnm, a normalno dostopno z avtomobilom; kraj idealen za meditacijo, molitev v
naravi - zelo umirjena okolica. 10 min od doma (župnišča) je Vodnikov razglednik s čudovitim
razgledom po Bohinjski dolini. Lahko se spustite v dolino, v Bohinj, pozimi na smučišče Kobla, ali pa
se povzpnete na Pokljuko ali še dalje v planine, v osrčje Triglavskega narodnega parka: Blejska koča,
Viševnik, Debela peč, ali nižje Galetovec, z razgledom po blejski okolici. Tudi na Triglav pelje od tod
pot. Hiša nudi: sobe s sanitarijami, urejeno kuhinjo, skupni prostor, hišno kapelo. Kuhate sami.
9. Kurešček
 župnija Ig
 36 ljudi
 35 €/vikend na osebo?
 tel: 040 263 547 (Anton Košir SDB) ali 01 366 31 58
 URL: http://www.kurescek.org
 podrobnosti: kuhajo oni, lahko imate band, skupni prostor 30+, jedilnica za 60 ljudi, a je med
vikendom zasedena
10. Ljubljana – Zavod sv. Ignacija
 max 30 ljudi (15 enoposteljnih sob)
 cenik na internetni strani
 tel: 01 232 20 77 ali 051 613 374
 URL: http://www.ignacijevdom.si/
 mail: ignacijevdom@gmail.com (p. Ivan Platovnjak)
 podrobnosti: kuhajo oni, dom je lepo urejen, možnost sprehoda na Ljubljanski grad, sredi mesta,
bolj primeren za načrtovanja, osebne duhovne vaje, starejše
11. Mekinje - Marijin dom
 Uršulinke
 50 – 60 ljudi
 35 €/vikend na osebo
 tel: 041 315 260
 mail: marijin.dom.mekinje@rkc.si ali marija.irena.stele@rkc.si
 URL: http://ursulinke.rkc.si/marijin_dom.php
 FB: https://www.facebook.com/MarijinDom?fref=ts
 podrobnosti: kuhajo tam - 5 obrokov na dan, 2 dvorani + velika jedilnica, ogromno prostora, zelo
lepo urejeno, veliko dvorišče in asfaltirano igrišče (nogomet, košarka), super okolica za sprehod,
dvorišče je ograjeno.

12. Moravče – Dom duhovnih vaj sv. Mohorja
 župnija Moravče
 40 ljudi
 7 €/noč na osebo
 tel: 01 723 10 55 ali 031 791 198
 mail: zupnija.moravce@slo-kabel.si
 podrobnosti: kuhaš sam
13. Nova Štifta na Dolenjskem
 župnija Sodražica, Frančiškanska postojanka
 cca 40 ljudi
 220€/vikend na skupino, doplačilo za hrano še 20€ na osebo
 tel: 01 836 99 43
 mail: dom.nova.stifta@ofm.si
 podrobnosti: kuhate si lahko tudi sami, hrup do 23ih
14. Oaza miru, Ljubelj
 50€/vikend na osebo?
 skupno 80 ležišč
 tel: 041 602 020
 mail: oaza.miru@rkc.si
 URL: http://aktualno.rkc.si/index.php/content/display/3235
 podrobnosti: gre za preurejen hotel, deluje tudi kot neka planinska postojanka
15. Podkum
 župnija Šentjurij – Podkum
 ? ljudi
 ?€
 tel: 03 567 61 47
 podrobnosti:
16. Prežganje
 župnija Prežganje
 30 ljudi
 17€/vikend na osebo (do 15 oseb); 15€/vikend na osebo (nad 15 oseb) - pozimi. poleti bistveno
manj, ker ni ogrevanja
 tel: 051 327 212 (Janko Gašparič) 01 366 91 38
 podrobnosti: velik skupni prostor, kuhate si sami
17. Repnje – Dom matere Margarete
 Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja , odgovorna s. Maja Ahčin, ŠS
 34 ljudi
 30 € ?
 tel: 01 832 44 37
 URL: http://solske-sestre.si/dom-matere-margarete/dom-matere-margarete
 mail: maja.ahcin@ssfcr.org
 podrobnosti: zelo lepo urejeno, prijazne sestre, odlična hrana, dovolj velika in urejena kapela, več
manjših prostorov za delo v skupinah

18. Sela pri Kamniku, župnišče
 župnija Sela pri Kamniku
 30 ljudi
 20€/noč na skupino ??
 tel: 01 839 24 88
 podrobnosti: zelo preprosto, kuhaš sam
19. Stična
 Cistercijani
 ? ljudi
 ?€
 tel: 01 787 71 00 ali 01 787 72 95
 mail: ocist.sticna@rkc.si
 podrobnosti:
20. Sveti duh pri Škofji Loki – Hiša kruha
 Uršulinke, odgovorna s. Irena Mohorič
 70 ljudi
 22 €/dan na osebo (za odrasle; morda je za študente kaj ceneje?)
 tel: 041 765 496
 mail: hisakruha@gmail.si
 URL: http://ursulinke.rkc.si/hisa_kruha.php
 podrobnosti: kuhajo sestre, lahko imate band
21. Sveti Trije Kralji nad Vrhniko
 župnija Sveti Trije Kralji (oskrbovana iz Žirov)
 do cca. 25 ljudi
 ?€
 tel: 041 703 578 (župnik v Žireh Igor Jereb)
 podrobnosti: kuhate sami, skupni prostor = spalnica, mirno, odlično tudi za kako meditacijo zunaj,
čudovit razgled
22. Sv. Križ pri Dolskem (Križevska vas)
 župnija Dolsko
 do 30 ljudi
 5 €/noč na osebo
 tel: 01 564 72 58
 URL: http://zupnija-dolsko.rkc.si/index.php/content/display/34/20/20
 podrobnosti: kuhate sami, zelo preprosto, a prijetno; veliko travnato igrišče za nogomet, igrala za
otroke; mirna okolica
23. Šentlambert – Zagorje ob Savi
 župnija Šentlambert (oskrbovana iz Kisovca)
 30 - 35 oseb (toliko je postelj)
 4,5 €/dan na osebo
 tel: 03 567 11 06, 031 329 323 (župnik v Kisovcu Janez Mrak)
 mail: janez.mrak@rkc.si
 podrobnosti: zelo zanemarjeno, sami moramo kuhati, na zgornjih ležiščih se najdejo mišji kakci, mi
smo zato spali v dvorani spodaj, dom je cel zatohel in smrdi po plesnobi.

25. Uskovnica
 Salezijanci
 okoli 60 ljudi
 cena: po dogovoru
 tel: 01 709 68 80, 041 728 293 (g. Jože Vidic, župnik v Cerknici), 031 319 242 (Jožef Krnc)
 podrobnosti: mir v planinah, kuhate sami, pozimi zaradi snega dostopno samo peš od Pokljuke,
dostop z avtomobilom – normalno prevozna gozdna pot
26. Vače
 župnija Vače
 30 ljudi
 cena po dogovoru
 tel: 01 897 61 26
 podrobnosti: kuhaš sam
27. Velesovo (Adergas)
 župnija Velesovo
 do 100 ljudi
 35€/vikend na osebo
 tel: 04 252 85 00 ali 041 755 404 (župnik Slavko Kalan)
 mail: slavko.kalan@rkc.si
 veliko prostora, največja dvorana za 70 ljudi, bobni so lahko, je zelo zasedeno, zato je potrebno
rezervirat precej v naprej
28. Visoko v Poljanski dolini
 5 €/noč na osebo
 za 20 oseb
 tel: 041 586 192 (Marjana Korošec)
 podrobnosti: kuhate si sami, lahko ste glasni
29. Vnanje Gorice - Ašičev dom - samostojno posestvo v Vnanjih Goricah, Na Brce 4
 župnija Brezovica
 50 ljudi
 3 € na osebo, kot prostovoljen prispevek za izboljšanje doma
 tel: 051 344 688 (Drago Stanovnik)
 mail: sdrago@siol.net
 URL: http://zupnija-brezovica.rkc.si/index.php/cerkve/asicev-dom
 podrobnosti: kuhinja, velik in 3 manjši prostori ter 2 WC v pritličju, velika dvorana, 2 sobi in 2 WC v
mansardi, imajo tudi projektor in platno, veliko prostora okoli hiše in na obeh osamelcih (Gulč in
Veliki vrh) ter na barju
30. Zaplana – Dom Bratstva
 30 ljudi + možna dodatna ležišča
 cenik na internetni strani
 tel: 031 384 324 (Kemperle Polona)
 mail: bratstvo@domzaplana.si
 URL: http://domzaplana.si/
 podrobnosti: prilagojeno tudi za invalide, kuhajo lahko tudi oni

31. Želimlje – Majcnov dom
 Salezijanci, odgovoren Klemen Balažič, SDB
 90 ljudi
 5 €/noč na osebo
 tel: 01 470 21 22 ali 031 468 974
 mail: majcnov.dom@gmail.com
 URL: http://www.zelimlje.si/node/3
 podrobnosti: velik skupni prostor, ozvočenje ni problem, hrup in hrana po dogovoru 

ŠKOFIJA KOPER
32. Ankaran
 župnija Ankaran
 do 80 ljudi (poleti)
 6 €/noč na osebo na noč
 tel: 05 652 12 12 ali 041 243 278 (Franc Šenk, SDB)
 mail: zupnija.ankaran@rkc.si
 podrobnosti: velika kuhinja in jedilnica, ki je hkrati skupni prostor, urejena igralnica, del spalnic je v
nekdanjem zaklonišču z dnevno svetlobo in urejenim prezračevanjem, lep razgled na morje, 10
minut hoje do plaže
33. Godovič
 župnija Godovič, župnik Bogdan Berce
 do 60 ljudi (40 jih lahko spi na tleh na jogijih)
 3€/noč na osebo
 tel: 05 374 74 44
 mail: bogdan.berce@rkc.si
 podrobnosti: kuhate si sami, lahko glasba
34. Gore (nad Idrijo)
 župnija Idrija, župnik Jože Pegan
 ? ljudi
 ?€
 tel: 05 372 00 07
 mail: joze.pegan@rkc.si
 podrobnosti:
35. Ilirska Bistrica – Dom Matere Terezije
 Šolske sestre de Notre Dame
 max. 60 ljudi
 če sta 2 v sobi: 18€/dan oz. 36€ za vikend; če je 1 v sobi, je cena 22€/dan
 tel: 051 356 722 (s. Martina Radež)
 mail: martina.radez@rkc.si
 URL: http://notredamke.rkc.si/dom-matere-terezije-2/
 podrobnosti: 1 velika dvorana in 1 manjša za 10 ljudi, kuhajo oni, ozvočenje preglasno

36. Izola
 župnija Izola
 40 ljudi (samo junij, julij, avgust, ko so počitnice)
 7,5 €/noč na osebo
 tel: 031 318 814 (župnik Janez Kobal) ali 05 996 35 30
 mail: janez.kobal@skavt.net
 podrobnosti: hrano lahko priskrbijo oni, skupni prostori: 3 učilnice in 1 velika dvorana, ki je tudi
spalnica, sredi naselja, zato ozvočenje odpade
37. Kanji dol – Eden
 župnija Črni Vrh nad Idrijo, Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
 ? ljudi
 20 -25 €
 tel: 059 388 010 ali 070 539 526
 mail: prijave.eden@gmail.com ali rebeka.kenda@ssfcr.org
 URL: http://eden.rkc.si/index.php
 podrobnosti: precej skromno, umivalnice in angleška stranišča, narejen imajo letni načrt in je zato
kar zasedeno; ne sprejemajo drugih skupin
38. Klanec pri Kozini - Dom duhovnosti
 župnija Klanec
 max 60 ljudi
 8€/dan na osebo
 tel: 040 989 189 (župnik Iztok Mozetič)
 URL: http://zupnije-brezovica-hrpelje-kozina-klanec-rodik-slivje.rkc.si/index.php
 podrobnosti: za kuho poskrbite sami (lahko se dogovorite z gostilno), lahko imate band, jedilnica =
skupni prostor
39. Korte
 št.ležišč: 31
 Pričakovani dar (odvisno od velikosti skupine, trajanja in drugih okoliščin): 3,5 - 5 € /nočitev.
 tel: 031 716621
 mail: matjaz.kravos@rkc.si
85. Livek
 župnija Livek (oskrbovana iz Kobarida)
 ? ljudi
 ?€
 tel: 05 389 00 63 ali 031 321 440 (župnija Kobarid)
 podrobnosti:
40. Log pod Mangartom - ŽŠD Log
 župnija Bovec
 do 41 ljudi
 ?€
 kontakt: 041 754 743 (Viljem Čušin, upravnik doma, župnik v Bovcu) ali 051 241 409 (Niko Rupnik)
 mail: dom.duhovnosti.log@siol.net
 URL: http://zupnija-bovec.rkc.si/index.php/content/display/362
 za kuho poskrbite sami (lahko se dogovorite z gostilno/hotelom), skupna jedilnica, dvorana,
čudovita okolica

41. Lokovec (župnišče)
 župnija Lokovec (upravljano iz Čepovana), Adolf Šavelj
 ? ljudi
 ?€
 tel: 05 307 24 44, 041 386 043
 mail: adolf.savelj@siol.net
 podrobnosti:
42. Marijino Celje (župnišče)
 upravljano iz Kanala
 ? ljudi
 ?€
 tel: 05 305 10 74, Aleš Rupnik, župnik
 mail: ales.rupnik@rkc.si
 podrobnosti:
43. Mirenski grad – Gnidovčev dom
 Samostan lazaristov Mirenski Grad
 do 80 ljudi
 študentska cena: 18€/dan, 35€/vikend; odrasli: 25€/dan
 tel: 05 398 43 00
 mail: info@mirenski-grad.si
 URL: http://www.mirenski-grad.si/ponudba-doma
 podrobnosti: 2 skupna prostora: velika dvorana za 120 ljudi in mala dvorana za 30 ljudi, kapela 80
stolov, jedilnica 100-120 ljudi, v mali dvorani lahko glasba do polnoči
44. Otalež
 župnija Cerkno (upravljan od tam), Zoran Zornik, župnik
 30 ljudi (pogradi in jogiji)
 4-5 €/oseba na dan; odvisno od velikosti skupine in letnega časa (kurjava)
 tel: 05 374 42 67, 041 673 292
 mail: zoran.zornik@rkc.si
 podrobnosti: ni luksuzno je pa uporabno, kuhamo si sami
45. Piran
 Minoritski samostan
 poleti spanje 8€/noč, pozimi 10€/noč. Hrana 10€/dan
 tel: 05 673 44 17
 URL: http://minoriti.rkc.si/index.php/minoritski-samostan-sv-franciska-v-piranu
 Podrobnosti: kuhajo oni, prostora je veliko, skupna ležišča in 7 sob za 2 osebi. Ob obali, ob morju.
46. Portorož – Sončna hiša
 župnija Portorož
 do 60 ljudi
 10 €/dan na osebo oz. po dogovoru s Slovensko Karitas
 tel: 01 300 59 60
 mail: info@karitas.si
 URL: www.karitas.si
 podrobnosti: več manjših sob, jedilnica in skupni prostor, kuhate si sami, glasna glasba do 23h

46. Portorož – župnišče
 župnija Portorož
 do 45 ljudi
 10 €/dan na osebo oz. po dogovoru z župnikom g. Vinkom Palkom
 tel: 05 583 72 82
 mail: zupnija.lucija-portoroz@rkc.si
 URL: http://zupnija-lucija-portoroz.rks.si/
 podrobnosti: dve veliki spalnici, jedilnica = skupni prostor, kuhate si sami, glasna glasba do 23h,
razen med mašo
47. Pregara - župnišče
 upravljano iz Sočerge
 ? ljudi
 ?€
 tel: 05 657 20 74, Jožef Jakopič, župnik
 mail: joze.jakopic@rkc.si
 podrobnosti:
86. Sečovlje
 št.ležišč: 33
 Pričakovani dar (odvisno od velikosti skupine, trajanja in drugih okoliščin): 3,5 - 5 € /nočitev.
 tel: 031 716621
 mail: matjaz.kravos@rkc.si
48. Soča
 župnija Soča (oskrbovana iz Otlice)
 do 50 ljudi
 5 €/noč na osebo
 tel: 05 364 95 46 (župnik Matej Kobal)
 mail: matej.kobal@rkc.si
 podrobnosti: kuhate sami, lahko imate band
49. Strunjan, Frančiškov dom
 župnija Strunjan
 30 - 40 ljudi + možna še zasilna ležišča (pena)
 350 €/vikend na skupino, če pa je oseb več kot 25, se računa 7 €/dan na osebo
 tel: 041 269 645 ali 05 678 20 05 (pater Marjan Čuk)
 mail: hisa.strunjan@ofm.si ali marjan.cuk@rkc.si
 podrobnosti: malo težji dostop (kombi in bus sploh ne), lepo urejena hiša, pogled na morje, čisto
blizu tudi znani strunjanski križ in klifi, sami si kuhate, kuhinja je dobro opremljena, srednje velik
skupni prostor, na koncu je potrebno hišo počistiti, v poletnem času od konca junija do vključno
septembra je hiša namenjena skupinam iz Frančiškanskih župnij
50. Stržišče
 oskrbovano iz župnije Podbrdo (Danilo Kobal, župnik)
 ? ljudi
 ? €/noč na osebo
 tel: 05 380 85 10
 mail: danilo.kobal@rkc.si
 podrobnosti:

51. Sv. Gora (pri Gorici): Mladinski center TAU
 Sveta Gora 5, p.p. 4
 5250 Solkan
 45 ljudi / možna dodatna ležišča do maksimalno 70 oseb
 40 €/vikend na osebo ali 20 €/dan na osebo
 gsm: 041 862 469, Uroš Vidic (kontaktna oseba)
 mail: tau.svetagora@gmail.com
 podrobnosti: V hiši je poleg sob s skupinskimi ležišči še skupni prostor - dvorana, kjer je na voljo tudi
projektor, ozvočenje (oboje možen priklop na prenosni računalnik) in dvd predvajalnik, prav tako
pianino, kitare in nekaj preprostih inštrumentov; ostali prostori so še jedilnica, ki je ločena od
dvorane, kapela (imamo vse potrebno za mašo) ter športna dvorana z mini plezalno steno,
namiznim tenisom ter namiznim nogometom.
52. Škofije
 župnija Škofije
 max. 25 ljudi
 6 €/noč na osebo
 tel: 05 654 01 70 ali 031 856 923 (Milan Kavčnik, SDB)
 podrobnosti: kuhate sami, jedilnica je hkrati skupni prostor; po dogovoru lahko uporabljate tudi dve
veroučni učilnici
53. Šturje (samostan šolskih sester)
 Šolske sestre, s. Majda Tisel ŠS
 ? ljudi
 ?€
 tel: 05 366 20 32
 mail: majda.tisel@rkc.si
 podrobnosti:
54. Trnje
 župnija Trnje (oskrbovana iz Zagorja)
 31 ljudi, lahko še kakšen več, če spi na armafleksu
 5 €/noč na osebo
 tel: 05 757 52 54 ali 041 377 223 (župnik v Zagorju Niko Štrancar)
 mail: niko.strancar@siol.net
 URL: http://www.zupnija-zagorje-trnje.org/
 podrobnosti: kuhate si sami, band je lahko
55. Vipavski križ – Dom duhovnih vaj
 Bratje Kapucini
 25 ljudi, če se spi v župnišču do 40 ljudi
 4€/nočitev na osebo; doplačila: zajtrk (3€), kosilo (5€) in večerjo (4€)
 tel: 041 611 091
 mail: kapucini.kriz@rkc.si
 URL: http://www.kapucini.si/dom-duhovnih-vaj-vipavski-kriz/
 podrobnosti: jedilnica in skupni prostor za cca 30 ljudi, kuhate si lahko tudi sami, glasni ste lahko do
10ih, če ste v Domu duhovnih vaj, v župnišču pa ni te omejitve (razen če res pretiravate-zaradi
sosedov :)

56. Vojsko
 župnija Vojsko (oskrbovana iz Idrije)
 32 ljudi, lahko tudi še kakšen več
 7 €/nočitev
 tel: 05 372 00 07 (župnija Idrija)
 mail: zupnija.idrija@rkc.si ali joze.pegan@rkc.si
 podrobnosti: kuhate si sami, glasba v mejah normale

NADŠKOFIJA MARIBOR
http://www.nadskofija-maribor.si/nadskofija/index.php/domovi-duhovnosti
57. Brinjeva gora - Dom duhovnih vaj Nazaret
 župnija Zreče
 50 ljudi
 25 € (na vikend?)
 tel: 03 576 00 94
 mail: zupnija.zrece@rkc.si ali peter.leskovar@rkc.si
 kuhajo oni, lahko imate bobne
58. Homec pri Šmartnem pri Slovenj Gradcu – Dom duhovnih vaj
 župnija Zreče, odgovoren Franc Linasi
 50 ljudi
 25 €/vikend na osebo
 tel: 02 885 51 40
 mail: smartno.zupnija@amis.net
 podrobnosti: skupni prostor = jedilnica, kuhate sami, lahko imate bobne, tri sobe so velike (8-10
ljudi), ostale manjše
59. Lovrenc na Pohorju - Sv. Ignacij, Rdeči breg na Pohorju
 župnija Lovrenc na Pohorju
 pozimi: do 20 ljudi, poleti do 30 ljudi
 5 €/dan na osebo
 tel: 02 675 16 31
 URL: http://zupnija.lovrenc.net/
 mail: joze.brezovnik@rkc.si
 podrobnosti: kuhate si sami, ozvočenje dovoljeno, 2 sobi za fante in dekleta + soba za duhovnega
voditelja, poleti na voljo še večji skupni prostor
60. Pohorje – Dominikov dom
 Salezijanci
 cca. 60 ljudi
 4 €/noč na osebo + dodatni stroški (ogrevanje ipd.)
 tel: 031 525 539
 mail: tone.lipar@salve.si (Tone Lipar, SDB)
 URL: http://www.donbosko.si/maribor/node/16915
 podrobnosti: prostorna kuhinja s pomivalnim strojem, kuhate sami, oprema je starejša, a
vzdrževana, skupni prostor (za sedet so blazine) + jedilnica, lepa, nova kapela, igralnica (ročni
nogomet :), zunanja igrišča, lepa narava za sprehode

61. Remšnik – župnišče






župnija Remšnik (oskrbovana iz župnije Brezno)
do 22 ljudi
cena po dogovoru
tel. 031/583-626 (Jože Motaln, žup. upravitelj)
Podrobnosti: kuhanje samostojno ali domača gospodinja; čudovita narava in možnost krajših in
daljših sprehodov. V bližini je župnijska cerkev in asfaltirano igrišče.

62. Slivnica pri Mariboru, Kolpingov dom
 ? ljudi
 ?€
 tel: 032 618 21 18 ali 041 833 703 (Edvard Belca)
 podrobnosti: kuhajo oni, hrup do 10ih
63. Sv. Barbara v Halozah, dom duhovnih vaj
 ? ljudi
 ?€
 tel: 02 761 01 51, odgovoren Emil Drev, župnik v Cirkulanah
 podrobnosti:
64. Sv. Primož na Pohorju – Slomškov dom
 župnija Sv. Primož na Pohorju (oskrbovana iz Vuzenice)
 do 27 ljudi
 10 €/vikend oz. po dogovoru
 tel: 02 876 42 34 (nadžupnik Ernest Berložnik)
 podrobnosti: kuhate si sami, 10 pogradov + soba za voditelja, čudovita narava; možni krajši in daljši
izleti, možna uporaba asfaltiranega igrišča, z raven doma je župnijska cerkev, dostop po asfaltirani
cesti
65. Sv. Trojica v Halozah, Podlehnik
 Minoriti
 max. 35 ljudi
 26 €/vikend na osebo; če vikend vodijo minoriti, je dar za vodenje na skupino še 100€
 tel: 02 788 41 11 ali 031 834 720 (p. Damjan Tikvič, OFMConv)
 mail: damjan.tikvic@rkc.si
 podrobnosti: kuhajo oni, imajo tudi lastno ponudbo duhovnih programov za mlade, birmance, ...
66. Šmiklavž pri Slovenj Gradcu, župnišče
 župnija Šmiklavž pri Slovenj Gradcu
 15 - 20 ljudi
 ?€
 tel: 02 885 72 90 ali 041 654 871 (odgovoren Martin Tajnik)
 mail: tine.tajnik@amis.net
 podrobnosti: jogiji na tleh (postelj ni), urejena kuhinja, sanitarije in ogrevanje, kuhate si sami

ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA
http://www.skofija-sobota.si/domovi-duhovnosti-in-pastoralne-ustanove
67. Beltinci
 župnija Beltinci
 ? ljudi
 ?€
 tel: 02 542 20 56
 mail: zupnija.beltinci@rkc.si ali alojz.benkovic@siol.net
 podrobnosti:
68. Kančevci – Duhovni center
 Kapucini, odgovorni br. Primož Kovač
 40 - 50 ljudi
 25 €/vikend na osebo
 tel: 041 780 109 ali 02 554 11 38
 mail: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
 URL: http://www.kapucini.si/?id=185
 podrobnosti: veliko prostora, kuhajo oni, lahko imate bobne, super okolica - narava, mir.
69. Veržej - Marijanišče
 župnija Veržej
 prostora zelo veliko, naenkrat tudi več skupin
 cca 40 €/vikend
 tel: 02 588 90 60 ali 031 319 242 (direktor Jožef Krnc)
 mail: jozef.krnc@marianum.si
 podrobnosti: kuhar je v domu, lepi in prostorni prostori, igralnica, zunanja igrišča, po dogovoru
lahko igrate na bobne

ŠKOFIJA NOVO MESTO
http://www.skofija-novomesto.si/pastoralne-enote/domovi-duhovnosti/
70. Kočevski rog – Daleč Hrib
 36 ljudi
 20 €/vikend na osebo
 tel: 07 307 54 02 ali 041 623 446
 mail: france.dular@rkc.si (odgovoren France Dular)
 podrobnosti: dve večji sobi sta namenjeni za obednico in delavni program, kapela je opremljena in
pripravljena za molitev in bogoslužje, kuri se na drva, luč na sončne celice, sredi gozda, zelo
preprosto, voda iz vodnjaka, 3 WC, 7 lijakov za umivanje, kopalnice s tušem ni. Dostop je poleti
možen z avtobusom. Pozimi je cesta plužena, razen zadnji del 1,5km
71. Novo Mesto – Duhovni center de Notre Dame
 sestre Hčere Marije pomočnice, odgovorna s. Angelca Vozelj
 12 ljudi, lahko se doda še kak jogi na tla
 18 €/dan na osebo
 tel: 07 384 44 21 ali 031 405 200
 mail: angelca.vozelj@gmail.com
 podrobnosti: lepo urejeni prostori, kuhajo sestre, primerno za osebne duhovne vaje ali načrtovanja
manjših animatorskih skupin
72. Podbočje – Leničev dom
 župnija Sv. Križ – Podbočje
 40 ljudi, po potrebi lahko še kako ležišče več
 30 € ?
 tel: 07 497 82 27 ali 031 239 104
 mail: sv.kriz@siol.net
 podrobnosti: dom je precej zaseden (predvsem zgodaj pomladi in jeseni), zato je potrebno
rezervirati dovolj zgodaj, lepo urejeni prostori, zunaj je zanimiv “domači termalni bazenček”,
možnost sprehoda v krakovski gozd
73. Šmarjeta – Dom Sv. Marjete
 župnija Šmarjeta
 35 – 40 ljudi
 10 €/vikend na osebo
 tel: 07 384 30 45 ali 031 731 677 (župnik Andrej Golčnik)
 mail: andrej.golcnik@rkc.si ali zupnija.smarjeta@rkc.si
 URL: http://zupnija-smarjeta.rkc.si/index.php/content/display/326/20/20
 podrobnosti: kuhate sami, lahko imate band, kapela + skupni prostor, ki je tudi jedilnica
74. Trebnje
 Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, odgovorna s. Mirjam Černigoj
 22 ljudi (bolj za otroke)
 ?€
 tel: 07 304 42 76
 mail: mirjam.cernigoj@ssfcr.org
 podrobnosti: trenutno ne oddajajo prostorov, čeprav so vpisani med domove

ŠKOFIJA CELJE
75. Celje - sv. Jožef - Duhovno prosvetni center
 župnija Celje – sv. Jožef
 veliko ljudi, hkrati je lahko tam tudi več skupin
 cena: odvisno kje ste. Posebna hiša je s pogradi (pribl. 10€/noč), zraven pa je še pravi ‘’hotel’’, kjer
si izbereš sobo. Cene so različne.
 tel: 059 073 800 (Jože Planinšek)
 mail: info@jozef.si
 URL: http://www.jozef.si/
 podrobnosti: različno veliki prostori, velika jedilnica, tišina do 22h, 23h
76. Liboje – Dom duhovnih vaj
 župnija Griže
 36 ljudi, lahko tudi več, če spite tudi na tleh
 26-29 €/vikend na osebo
 tel: 03 710 01 30
 mail: jozef.planinc@siol.net
 podrobnosti: velik skupni prostor, kuhajo lahko oni, lahko imate bobne
77. Nazarje – Dom duhovnih vaj
 Frančiškanski samostan Nazarje, odgovoren Damijan Vračko (OFM)
 cca 50 ljudi
 24€/dan na osebo
 tel: 03 583 19 93 ali 051 618 414
 mail: ofm.nazarje@rkc.si ali kovse.franc@siol.net
 URL: http://franciskani-nazarje.rkc.si/samostan/domduhovnihvaj.html
 podrobnosti: kuhajo oni, hrup do 10ih
78. Olimje
 odgovoren p. Ernest Benko, OFM Con
 17 ljudi (12 enoposteljnih sob + 2 dvoposteljni)
 cca. 17 € ?
 tel: 03 582 91 72
 mail: ernest.benko@rkc.si
 podrobnosti: Dom je zelo primeren za duhovne vaje in usposabljanje npr. animatorjev. Na
podstrešju so sicer skupna ležišča za približno isto število oseb vendar nimajo igrišča in še kaj
drugega manjka (pozimi gretje) tako, da otrok za sedaj še ne sprejemajo.
79. Podčetrtek, župnišče
 župnija Podčetrtek, odgovoren Jožef Rogač, župnik
 ? ljudi
 ?€
 tel: 03 582 90 70, 041 816 392
 mail: zupnija.podcetrtek@siol.net , rogac.jozef@gmail.com
 podrobnosti: nekoč v zelo slabem stanju?

80. Rečica pri Laškem
 Družina Hrastnik, Reka 26, 3270 Laško
 več različnih manjših hišk oz. zidanic, preurejenih v bivališča
 prostora v vseh hiškah skupaj je cca. 50
 prispevek po dogovoru
 tel: 03 573 91 69
 posebnosti: kuhate sami, lepa narava, odmaknjeno, zanimive stavbe, preurejena kapela
81. Solčava, Dom duhovnih vaj Logarska dolina
 sestre, odgovorna s. Štefka Logar
 ? ljudi
 ?€
 tel: 03 838 90 15, 041 273 146
 mail: stefanija.logar@rkc.si
 podrobnosti:
82. Sv. Križ pri Belih Vodah, Šoštanj
 župnija Šoštanj, Jože Pribožič, župnik
 ? ljudi
 ?€
 tel: 03 898 43 53, 041 703 757
 mail: joze.pribozic@skofija-ce.si
 podrobnosti: odličen kraj na samem, veliko prostora, zraven cerkev, kuhate si sami
83. Šmihel nad Mozirjem
 župnija Mozirje/Šmihel, odgovoren Aleksander Koren, župnik
 max. 25 ljudi
 4-6 €/dan na osebo
 tel: 03 839 50 36, 031 461 700
 mail: sandikoren@gmail.com
 podrobnosti: dovolj prostora, lep urejen skupni prostor, cerkev v bližini, kuhate si sami, urejeno
ogrevanje
84. Vrbje pri Žalcu
 župnija Žalec
 50 ljudi
 30 evrov
 tel: 03 710 13 30 ali 03 710 13 31 ali 031 548 914
 mail: zupnija.zalec@siol.net ali joze.rupnik@siol.net

