
Dragi otroci!
Z velikim veseljem in navdušenjem se animatorji

in g. župnik pripravljamo na letošnja oratorija,

zimski dan, ki je tik pred nami in poletnega, ki

šele prihaja.

Tokrat bomo spoznali sv. Petra, preprostega ribiča,

ki je na Jezusovo vabilo pustil ribe in postal

njegov učenec ter kasneje celo prvi papež.

Zagotovo mu nikoli ni bilo dolgčas, nam pa tudi

ne bo!

Dragi starši!

Na zimski oratorij so vabljeni vsi osnovnošolski

otroci, pa tudi tisti, ki bodo jeseni prvič sedli za

šolske klopi. Na zimskem oratoriju bodo otroci

spoznali potek dneva na oratoriju ter

animatorje in upamo, da bo udeležba na

poletnem oratorijskem tednu, sploh za mlajše,

malenkost lažja. :)

Otroke lahko prijavite do vključno sobote, 21.

januarja 2023. Kasnejše prijave nam otežujejo

kvalitetno pripravo.

Zapišete pa si lahko tudi datum poletnega

oratorija: 21. - 15. avgust 2023.

Prijave in priporočeni prispevek

Prijavnico lahko oddate v poštni nabiralnik

župnišča župnije Škofja Loka (Cankarjev trg 13),

oz. osebno po sveti maši v zakristiji.

Prispevka ne oddate skupaj s prijavnico, pač pa ga

otroci prinesejo s seboj na  oratorijski dan..

Lahko pa se prijavite tudi ELEKTRONSKO:

Pošljite izpolnjeno IN PODPISANO prijavnico na

zupnija.skofja.loka@rkc.si in nakažite prispevek

na župnijski TRR: 19190-5002368967 (pri DBS),

sklic: ORATORIJSKI DAN 2023 – IME in PRIIMEK

OTROKA.

Prijave zbiramo DO VKLJUČNO SOBOTE, 21.

JANUARJA 2023.

Priporočeni prispevek (dar) za Oratorij je:

● 10 € za prvega otroka iz družine,

● 5 € za vsakega naslednjega iz iste družine.

Z vašimi prispevki bomo lahko poskrbeli za:

● material za delo v delavnicah,

● topli obrok

● stroške promocije in organizacije,

PRIJAVNICA NA ORATORIJSKI DAN 2023

priimek in ime otroka

datum rojstva + razred

polni naslov

morebitne alergije ali zdravila

_______________________________________________
elektronski naslov za obveščanje

priimek in ime enega od staršev oz. skrbnikov

telefon oz. GSM, kjer boste starši dosegljivi

podpis staršev

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

med 28. in 29. januarja 2023 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.

mailto:zupnija.skofja.loka@rkc.si


VKLJUČENOST STARŠEV in druga
pomoč

Dragi starši (stari starši in drugi sorodniki), oratorij

je čas, ko vaši otroci preživijo veliko lepih

trenutkov s prijatelji in animatorji. Veseli bomo, če

se nam tudi vi pridružite po svojih močeh.

Želim pomagati pri izvedbi Oratorija 2023 v Škofji

Loki, in sicer:

peka peciva za zaključek ali že vmes.

sodelovanje (če imate zanimiv hobi/poklic in

bi bili pripravljeni svoje veščine deliti z nami).

priimek in ime

telefon/GSM

Vaša pomoč

Prijavnico oddate v župnišču ob prijavi otroka.

POMEMBNO!

☺ Z oratorijski dan bo v SOBOTO, 28.

januarja 2022, ob 9. uri v Jurjevi

dvorani v Stari Loki, dan bomo

zaključili ob 16. uri za OŠ Škofja Loka-

mesto.

☺ V NEDELJO bomo zaključili s skupnim

obiskom sv. maše v cerkvi sv. Jakoba

ob 10. uri. Po maši sledi še druženje

in zadnji del dramske igrice. Starši in

ostali družinski člani vabljeni, da se

nam pridružite. Zaključek bo ob 12.

uri.

☺ Če imate vprašanja, želje ali predloge
se obrnite na:

VERONIKA PONIKVAR
(030 431 8519

NEJC ALIČ
(051 893 432)

LARA DAGARIN
(051 850 759)

ali nam pišite na
skofja.loka.oratorij@gmail.com


