
Prijavnica na oratorij 2021 

(rok prijave: 20. 6. 2021) 
 
IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

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

 

IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

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

 

IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

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

 

IME IN PRIIMEK:     _____________________________________    _____ let 

OBKROŽITE 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 kontaktiranje staršev med samim     
oratorijem. 
          dovoljujem obdelavo in shranjevanje otrokovih podatkov izključno za 
namene oratorija. 
 

 

 

ORIGINALEN.SEM 

ORATORIJ 2021 

  

                     ŽUPNIJA ŠENTVID NAD LJUBLJANO 

23. 8. – 27. 8. 2021 

 
Prosimo vas, da napišite vse dodatne potrebe vaših otrok. 

ALERGIJE:____________________________________________________  

BOLEZNI:____________________________________________________  

DRUGO:_____________________________________________________ 

 

 



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

 

Kaj bomo počeli? 
S Carlom Acutisem bomo med 23. in 27. avgustom vsak dan zapeli 
himno, spoznavali življenjsko popotovanje, se o njem pogovarjali na 
katehezah in preizkušal ročne spretnosti na  ustvarjalnih delavnicah. 
Oratorijske dneve bomo zaključili s športnimi igrami.  
 
Poleg tega nas čakajo še izlet v neznano, vodne igre, zaključna sveta 
maša za otroke in starše, animatorji pa vam pripravljamo tudi nekaj 
presenečenj.  

 
Delavnice:  
Pripravljene so najrazličnejše delavnice, ki jih bomo predstavili na 
oratoriju. Tvoja naloga 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 za udeležbo na oratoriju pokriva vse stroške materiala, izleta 
in vsakodnevni obrok. 
Za prvega otroka 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 in se dogovorite glede tega. 
 

 

 

VARSTVO: 

1. Tudi letos bomo organizirali jutranje varstvo, ki bo potekalo vsako 

jutro od okoli 7. ure do začetka oratorija v Vidovem domu.  

V jutranjem varstvu obrok NE bo organiziran. 

OBKROŽITE ALI BO VAŠ OTROK OBISKOVAL JUTRANJE VARSTVO: 

                                      DA            NE 

URA PREDVIDENEGA PRIHODA V VARSTVO:________________ 

2. Prijave zbiramo do 20. 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 Katjo Kregar  
(tel.: 051 882 501) ali pišite na mail: oratorij.ljsentvid@gmail.com.
  

  

 

Oratorij bo potekal v skladu s takratnimi NIJZ priporočili. 

(Spremljajte spletno stran Župnije Šentvid nad 

Ljubljano.) 

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. 

 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. 

       Oratorij bomo končali v petek (27. 8. 2021). 

 

 


