
Župnija Šiška, oratorijske počitnice 2017  

ponedeljek, 21. avgust – petek, 25. avgust 2017 
 
 

DRAGI OTROCI! 

Vsi vemo, kako dobro denejo počitnice, a kmalu začnemo pogrešati prijatelje, druženje, igro, petje in zabavo. 

Vse to lahko doživite – na oratoriju!  

 

DRAGI STARŠI! 

Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi letos zaupali svoje otroke v času oratorija. Zavezujemo se, da 

bomo zanje skupaj z usposobljenimi animatorji skrbeli v skladu z etičnimi standardi. 

Oratorij je namenjen vsem osnovnošolskim otrokom in tistim, ki bodo v šolskem letu 2017/18 obiskovali prvi 

razred.  

 

Prijava 

Na oratorij otroke obvezno prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite v cerkvi, pisarni ali na spletni strani 

župnije. Izpolnjeno prijavnico oddate v pisarni ali v nabiralnik na vratih župnišča. Lahko jo pošljete tudi po 

pošti (Župnija Ljubljana Šiška, Černetova 20, 1000 Ljubljana), prijava v elektronski obliki namreč ni dovolj.  

Prosimo, da otroke prijavite najkasneje do 6. avgusta 2017, saj nam boste tako pomagali pri pripravi 

zadostne količine materialov. Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na tel. št.: 01/583-72-70. 

 

Prijavnino plačate prvi dan oratorija, za enega otroka 20€, za dva 30€ ali za tri 40€. Za vsakega nadaljnjega 

otroka iz družine se doplača 10€. V primeru, da boste prispevali kakšen evro več, bo naša blagajna zelo 

vesela. Če je prijavnina previsoka za vašo družino, naj to nikakor ne bo ovira za udeležbo! 

 

Zavarovanje 

V kolikor so bili otroci zavarovani v šoli, le-to velja za vse leto do konca avgusta.  

 

 

 

PRIJAVNICA 

Ime in priimek: ________________________________________________________________________________ 

Datum rojstva:______________________________  Naslov: ___________________________________________ 

Telefon, kjer ste dosegljivi v času oratorija (9h-16h): __________________________________________________ 

Razred devetletke, ki ga je otrok obiskoval v šolskem letu 2016/2017: ______   

E-mail naslov (obvestila o oratoriju in dogajanju v župniji): _________________________________________ 

Podpis staršev:  

Kraj in datum:   

 
 
 
 
 

OBRNI 

 



Oblačila in obutev 

Udeleženci oratorija naj bodo obuti v športne copate oz. sandale, ki se pripnejo na noge. Ker je del 

oratorijskega dneva namenjen športnim dejavnostim, se prosim izogibajte predvsem raznim opankam. 

Udeleženci naj bodo oblečeni v oblačila, ki jih ni škoda, saj dejavnosti na oratoriju vključujejo razne športne 

in ustvarjalne delavnice, kjer se uporablja barve in lepila. 

 

 

Pomoč 

Duhovna podpora: 

Svoje molitve namenite za otroke in animatorje oratorija, da bi bil to čas njihove rasti v veri in dobrih delih. 

Hrana in pijača: 

Vabimo vas, da po svojih močeh pomagate in prispevate sadje, pecivo in pijačo ter tako polepšate dni svojim 

otrokom in tudi animatorjem. Oddate jih lahko vsako jutro pred začetkom oratorijskega dne. 

Bog povrni! 

 

 
 

 

Dogajanje na oratoriju 

 8.00: jutranje varstvo 

 9.00: uraden začetek oratorijskega dneva  

 jutranja molitev  

 program:  kateheze, športne igre,  

ustvarjalne delavnice  

 16.00: zaključek oratorija 

 

V sredo bomo odšli na izlet. Otroci bodo takrat potrebovali 

malico in pijačo iz nahrbtnika. V primeru slabega vremena bo 

izlet prestavljen. Starši boste o tem pravočasno obveščeni.  

 

Nedelja, 25. avgust 2017: v družinski koledarček si 

rezervirajte zadnjo počitniško nedeljo. Oratorij se zaključi pri 

družinski sveti maši ob 10h. Prav je, da se zahvalimo 

Gospodu za velik dar oratorijskega dogajanja, ki ga On vodi, 

animira in varuje. Naj bo Cerkev polna veselja in hvaležnosti 

otrok in njihovih družin!  

S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval pravil. Zavezujem 

se, da ga bom v primeru, da bo s svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija, prišel iskati po pozivu 

odgovornega. S podpisom jamčim o resničnosti svojih navedb. Zbrani podatki bodo uporabljeni le za namen obveščanja 

in v skladu z varovanjem osebnih podatkov. 

Prosimo vas, da spodaj napišete morebitne bolezni (astma, alergije na hrano, …) ali druge posebnosti vašega otroka 

(npr. psihološke ali vedenjske), za katere je dobro, da smo z njimi seznanjeni. Dopišite tudi zdravila, če jih morda 

potrebuje. Prav tako v spodnji prostor napišite, če ne želite objave fotografij svojega otroka na internetu in na oglasni 

deski v cerkvi.  

 
 
 
 
 


