
Dragi otroci! 
 

Z velikim veseljem in navdušenjem  se  

animatorji, bratje kapucini in g. župnik 

pripravljamo na letošnji oratorij, ki letos 

praznuje 20. rojstni dan! 
 

Letos bomo spoznali Estero, preprosto izraelsko 

dekle, ki postane žena perzijskega kralja, kar se 

kasneje izkaže kot dejanje Božje previdnosti. 

Zaupala je v Božjo moč in varstvo in Bog jo je 

uporabil za rešitev izraelskega ljudstva.  

 

Dragi starši! 
 

Letos bomo mladi pripravili že 20. oratorij. 

Tudi letos bo število prijav omejeno - 

sprejmemo prvih 70 prijavljenih otrok.  

Prijave (zaradi situacije s koronavirusom) 

zbiramo do petka, 31. julija 2020. Za otroke, 

prijavljene po tem datumu, ne jamčimo 

zavarovanja in oratorijske majice. 

 

      JUTRANJE VARSTVO OTROK 

Tudi letos ponujamo jutranje varstvo od 7. ure 
naprej. Zbrali se bomo na kapucinskem vrtu. 
Otroci so povabljeni, da s seboj prinesejo kakšno 
družabno igro, starši, stari starši in sorodniki … 
pa, da nam pomagate pri varstvu otrok. 
Zaradi lažje organizacije prosim označite 
udeležbo na prijavnici. 
 
 
ORATORIJ V ČASU KORONAVIRUSA 
Redno spremljamo navodila in priporočila in v 
skladu z njimi bomo tudi izvedli letošnji 
oratorij. Prijave se zaključijo kasneje kot je bilo 

v navadi, kar Vam bo olajšalo odločitev za 
udeležbo, glede na situacijo pred oratorijem. 
Prav tako si pridržujemo pravico, da oratorij 
odpovemo, če se situacija nenadoma poslabša. 
 

Prijave in priporočeni prispevek 
 

Prijavnico (brez prispevka) lahko oddate osebno v 

župnišču Škofja Loka v času uradnih ur, v 

nabiralnik, lahko pa tudi po sveti maši v zakristiji.  

Lahko pa se prijavite tudi ELEKTRONSKO. Pošljite 

izpolnjeno IN PODPISANO prijavnico na: 

zupnija.skofja.loka@rkc.si. Prijave zbiramo DO 

VKLJUČNO 31. 7. 2020. 

 

PRISPEVKE pobiramo: 

● v nedeljo, 9. 8. 2020, po 10.  sveti maši 

pred cerkvijo sv. Jakoba in ob 11h pred 

kapucinsko cerkvijo. 

● na prvem oratorijskem dnevu,  

● lahko pa prispevek PO 1. avgustu 

nakažete na župnijski TRR: 19190-

5002368967 (pri DBS), zadeva: ORATORIJ 

2020 – IME in PRIIMEK OTROKA. 
 

Priporočeni prispevek (dar) za Oratorij je: 

● 25 € za prvega otroka iz družine, 

● 20 € za vsakega naslednjega iz iste 

družine. 

Z vašimi prispevki bomo lahko poskrbeli za: 

● material za delo v delavnicah,  

● vsakodnevni topli obrok, 

● majico, 

● izlet,  

● stroške promocije in organizacije, 

● nezgodno zavarovanje 

PRIJAVNICA ORATORIJ 2020 

 
 

priimek in ime otroka 
 

datum rojstva + razred (končani) 
 

polni naslov 
 

morebitne alergije ali zdravila 
 

obkrožite velikost majice svojega otroka 
5-6      7-8      9-11     12-13     14-15 

 

priimek in ime enega od staršev oz. skrbnikov 

  
telefon oz. GSM, kjer boste starši dosegljivi 

 

 
e-naslov staršev – za obvestila 

 
 

podpis staršev 
 

Otrok bo obiskoval jutranje varstvo:        DA       NE 
 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in sprejemam 
program Oratorija, da svojega otroka v času oratorija, 

med 10.8 in 15.8. 2020, izročam v varstvo animatorjem 
ter da bom v tem času dosegljiv na zgoraj napisano 

telefonsko številko! 
S podpisom starši tudi potrjujemo, da smo seznanjeni in 

se strinjamo, da v primeru, da se otrok nikakor ne bo 
vključil v program oz. bo s svojim vedenjem rušil izvedbo 
programa ali ogrožal ostale udeležence, da se otroka iz 

Oratorija odslovi. 
 

S podpisom se starši strinjamo, da se lahko javno 
uporabijo izdelki in primerne fotografije mojih otrok za 

namen promocije in obveščanja o dogajanju na Oratoriju 
v Škofji Loki. 

Animatorji se bomo potrudili, da bo vse potekalo 
normalno, toda ne nosimo nobene pravne odgovornosti! 

 

V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov se bodo 
vsi seznami otrok uporabljali zgolj za potrebe oratorija. 
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VKLJUČENOST STARŠEV in druga 
pomoč 

 
Dragi starši (pa tudi stari starši in ostali sorodniki), 

oratorij je čas, ko vaši otroci preživijo veliko lepih 

trenutkov s prijatelji in animatorji. Vabimo Vas, da 

se nam pridružite po svojih močeh. 

 

Želim pomagati pri izvedbi Oratorija 2020 v Škofji 

Loki, in sicer: 

  Jutranje varstvo otrok (7h- 9h zjutraj); 

  pomoč pri delitvi hrane; 

           peka peciva za zaključek  ali že vmes. 

 

 
priimek in ime 

 
 

telefon/GSM 
 
 

Vaša pomoč 
 
 

kateri dan  

Prijavnico oddate ob prijavi otroka.  

 

 

Spremljate nas lahko tudi na facebooku:  
Oratorij Škofja Loka   

 POMEMBNO! 

☺ Z oratorijem začnemo v ponedeljek,  

10. avgusta 2020 ob 9. uri na 

kapucinskem vrtu. 
 

☺ Oratorijski dan zaključimo na igrišču 

za OŠ Ivana Groharja ob 16. uri. 
 

☺ Zaključek oratorija bo v SOBOTO, 15. 

avgusta 2020 ob 10. uri s slovesno  

zahvalno sveto mašo za 20 let 

oratorija v cerkvi sv. Jakoba in z 

družabnim zaključkom. 

 

☺ Če imate kakršna koli vprašanja, želje 

ali predloge se obrnite na: 

 
LARA DAGARIN   

voditeljica animatorjev 
(051 850 759) 

 
 

 

 

 

 

ZAUPAM,  

ZATO SI UPAM! 

 

 
ŠKOFJA LOKA 

10. 8. – 15. 8. 2020 
 

 

 

 

 


