
Prijavnica na oratorij 2018 
(rok prijave: 10. 6. 2018) 

 
IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

OBKROŽTE VELIKOST MAJICE:  4     6      8     10     12     14      15     LET 

 

IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

OBKROŽTE VELIKOST MAJICE: 4     6      8     10     12     14      15     LET 

 

IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

OBKROŽTE VELIKOST MAJICE: 4     6      8     10     12     14      15     LET 

 

IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

OBKROŽTE VELIKOST MAJICE: 4     6      8     10     12     14      15     LET 

 
TEL. ŠT.: ________________________ 

PODPIS STARŠEV: ______________________ 
(S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov (označite s križcem): 
           dovoljujem objavo slik na župnijski spletni strani. 
          telefonske številke izrecno za kontaktiranja staršev med samim     
oratorijem. 
          dovoljujem obdelavo in shranjevanje otrokovih podatkov izključno  
         za namene oratorija.)  

 
  

ENO JE POTREBNO 
ORATORIJ 2018 

 

 
 

  

                     ŽUPNIJA ŠENTVID NAD LJUBLJANO 

25. 6. – 29. 6. 2018 
 

Prosimo vas, da napišite vse dodatne potrebe vaših otrok. 

ALERGIJE:____________________________________________________  

BOLEZNI:____________________________________________________  

DRUGO:_____________________________________________________ 

Prosimo, obkrožite: 
 
1. Prispevek plačan ob oddaji prijavnice.     2. Prispevek bo plačan na dan oratorija. 



Oratorij je mešanica različnih dejavnosti, ki so namenjene otrokom in 
najstnikom od 5. leta do 9. razreda osnovne šole. 

 
Kaj bomo počeli? 
S škofom Friderikom Irenejem Baraga bomo med 25. junijem in  
29. junijem vsak dan zapeli himno, spoznavali njegova mogočna dela, se o 
njem pogovarjali, sodelovali na najrazličnejših delavnicah in se na koncu še 
pomerili v skupinskih igrah.  
 
Poleg tega nas čakajo še izlet v neznano, vodne igre, XXL igre, zaključna sveta 
maša za otroke in starše, animatorji pa vam pripravljamo tudi nekaj 
presenečenj.  
 
Delavnice:  
Animatorji bodo pripravili različne dopoldanske delavnice, ki jih bodo 
predstavili na oratoriju. Tvoja naloga pa bo, da si na dan oratorija izbereš tisto, 
h kateri bi rad šel.  
Vsak dan boš imel na voljo nove, različne delavnice. Izbira bo pestra! 
 
Cena: 
Prispevek ob udeležbi na oratoriju pokriva vse stroške materiala za delavnice 
in kateheze, enodnevni izlet in vsakodnevne obroke. 
Za prvega otroka priporočeni prispevek znaša 20 €, za vse ostale otroke iz 
družine pa 15 €. 
 
Če bi znesek predstavljal oviro za udeležbo otroka na oratoriju, se brez 
zadržkov lahko obrnete na g. župnika. 
 

 

 

NOVOSTI ORATORIJA 2018: 

1. LETOŠNJA NOVOST JE JUTRANJE VARSTVO, KI BO POTEKALO VSAKO 
JUTRO OD OKOLI 7 URE DO ZAČETKA ORATORIJA V VIDOVEM 
DOMU. V okviru jutranjega varstva bo na voljo tudi zajtrk. Hvaležni 
bomo za vsak vaš prostovoljni dar. 

OBKROŽITE ALI BI SVOJEGA OTROKA DALI V JUTRANJE VARSTVO: 

                                      DA            NE 

URA PREDVIDENEGA PRIHODA V VARSTVO:________________ 

2. Prijave zbiramo do 10. junija. Ker moramo pripraviti kar 
nekaj stvari, vas prosimo za točnost. 
 

V PRIMERU NE ODDANE PRIJAVNICE V ROKU, SE PLAČA 
ZAMUDNINA  V VREDNOSTI 5€ NA OTROKA. 

_________________________________________________________________________ 

Za dodatne informacije pokličite animatorko Urško Robida     
(040 201 162) ali pišite na mail: oratorij.ljsentvid@gmail.com.  

 

OBVESTILA ZA STARŠE 
 Oratorij vsak dan začnemo ob 8.45 s prijavo na  INFO točki pri Domu sv. Vida, 

končamo pa s spustom zastave ob 16.00. 
 Letos bomo imeli enodnevne delavnice, kar pomeni, da bo otrok vsak dan obiskal ENO 

delavnico. 
 Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti za dejavnosti zunaj. V primeru slabega 

vremena naj imajo seboj dodatne superge (copate) za športne igre v telovadnici. 
 Sporočite, ali kdo od otrok na oratoriju ne bo prisoten ves čas, ima kakšne zdravstvene 

težave. To lahko sporočite na INFO točki oz. ob oddaji prijavnice. 
 Za varnost otrok bo poskrbljeno. Nujno potrebno pa je, da otroci upoštevajo navodila 

animatorjev in se držijo pravil oratorija. 


