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od 10. do 15. julija 2016 

 

Prosimo, da pozorno preberete celotno besedilo na tem listu, ker vsebuje pomembne 
informacije in napotke za uspešno izvedbo oratorija. 

 
ORATORIJSKO DOGAJANJE 

Že 17. leto zapored bo v naši župniji potekal počitniški 
oratorij. Srce dogajanja bo na župnijskem dvorišču, 
dejavnosti pa bodo potekale tudi v okolici (od cerkve do 
šolskega igrišča in tudi širše). 

Skozi celoten oratorij nas bo razveseljevala pravljica o 
Ostržku. Vodilna misel oratorija »Zdaj gre zares!« pa nam 
bo služila kot navdih, da bomo svoj odnos z Jezusom vzeli 
zares, ga tekom oratorija poglobili in okrepili. 

V nedeljo, 10. julija, se bomo ob 9.30 zbrali v župnijski 
cerkvi pri oratorijski maši, ki bo uvod v dogajanje celega 
tedna. Takrat bomo prvič zapeli himno in skupaj sodelovali pri 
sveti maši, po njej pa bomo razdelili tudi oratorijske majice. 

Od ponedeljka, 11. 7., do petka, 15. 7., se bomo vsako 
jutro ob 9h zbrali na dvorišču pred župniščem in pastoralnim domom, kjer bomo dan začeli z 
dviganjem zastave, oratorijsko himno, molitvijo in zgodbo, ki nas bo spremljala skozi ves dan. Veliko bo 
petja, športa, risanja z različnimi tehnikami, oblikovanja z različnimi materiali, igranja in spoznavanja 
Boga, pri čemer bomo izhajali iz Ostržkove zgodbe. Vsak dan bomo zaključili ob 16h s spustom zastave.  

Vsi otroci od vključno 2. razreda naprej se bodo vsak dan udeležili ene izmed delavnic 
(slaščičarske, lesne, adrenalinske, impro-novinarske, plesne, eksperimentalne, detektivske, lepotičenja, 
različnih ustvarjalnih delavnic in zanimivih obiskov), pri čemer bodo dejavnosti lahko delno izbirali 
sami. Najmlajši udeleženci, torej trenutni in bodoči prvošolci, pa bodo imeli poseben program, ki bo 
namenjen samo njim.  

Eden izmed dni (najverjetneje sreda) bo namenjen oratorijskemu izletu. Natančnejše informacije 
boste dobili na začetku oratorija (po oratorijski maši), vas pa že zdaj lepo prosimo, da nam morebitno 
neudeležbo na izletu sporočite čim prej.  

Predvidoma v četrtek bo oratorijsko dogajanje potekalo tudi zvečer. Tudi glede tega natančnejše 
informacije še sledijo. 

Oratorij bomo sklenili v petek z zaključno mašo ob 16. uri. Vabljeni tudi starši, bratci in sestrice, 
babice in dedki ter vsi župljani. 

Ves teden bodo udeležence spremljali mladi animatorji pod vodstvom Erike, Matica in g. župnika Jureta. 

PRIJAVA IN PLAČILO 

Ker je število prijavljenih omejeno in ker želimo pravočasno pripraviti ves program in zadostne količine 
materialov, vas naprošamo, da prijavo oddate najkasneje do 26. 6. 2016.  
Cena celotedenskega oratorija je:  

 30 € za prvega otroka iz družine  
 po 5 € nižja za vsakega naslednjega otroka. 

Če se je kakšna družina znašla v finančni stiski in bi plačilo predstavljalo prevelik strošek, naj otroci ne 
ostanejo doma, v tem primeru se glede kritja prijavnine s pisno prošnjo obrnite na župnijsko Karitas. 
Prosimo, da to navedete tudi v prijavi (pri opombah). 
V ceno oratorija so vključeni malica, kosilo in pijača (razen na dan izleta), majica, materiali za vse 
dejavnosti in stroški izleta.  
Prijavite se preko spletnega obrazca na naslovu http://goo.gl/forms/DwvHrcx9OvZPgNPo1 
(povezavo najdete tudi na spletni strani župnije in Facebook strani Oratorija Preska) oziroma z oddajo 
izpolnjene prijavnice v župnišču (če nimate možnosti za eletronsko prijavo). 

Zaradi zaostrene davčne zakonodaje plačilo prispevka v gotovini ni možno. Po oddani 
prijavi boste na e-naslov dobili vse potrebne podatke za nakazilo prijavnine na 

transakcijski račun Župnije Preska (SI56 2420 0900 4367 145). Hvala za razumevanje. 



STARŠI, POZOR! 

Animatorji bi radi poudarili, da oratorij ni zgolj teden različnih delavnic, ki otrokom malo popestri 
počitnice, ampak ima tudi širši, vzgojni namen (odkrivanje Boga v bližnjem in vsem lepem okoli nas, 
posredovanje krščanskih vrednot itd.). Da bi ta namen dosegli, se dejavnosti, ki potekajo skozi celoten 
dan, med seboj prepletajo in povezujejo v sklenjeno celoto. Prosimo, da nas v naših prizadevanjih 
podprete tako, da otrokom omogočite udeležbo na vsakem oratorijskem dnevu do njegovega uradnega 
zaključka (ob 16. uri), vkolikor seveda ni kakšnega posebnega razloga za predčasen odhod. Veseli bomo, 
če boste otroke po prihodu z oratorija povprašali tudi o vsebinah in temah, ki smo jih skupaj spoznavali 
preko dneva, in se o njih pogovorili tudi v družinskem krogu. Zelo je zaželjeno, da udeleženci s seboj ne 
prinašajo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, razen če jih res nujno potrebujejo. 
Če bo uporaba teh naprav motila izvajanje programa, si animatorji pridržujemo pravico, da jih vzamemo 
in zadržimo do konca oratorijskega dneva. 
Vsak udeleženec mora s seboj prinesti podpisano plastenko (0,5 l), iz katere bo pil. Prosimo, da 
poskrbite za primerno obutev otrok, saj v raznih natikačih ipd. ne morejo sodelovati pri nekaterih 
delavnicah in večini iger, ki bodo na vrsti vsak dan. Eno popoldne bodo na sporedu vodne igre, zato naj 
imajo otroci s seboj tudi brisačo in rezervna oblačila ali kopalke (močno priporočamo, da kar cel 
teden). Priporočamo, da so osebne stvari otrok (nahrbtniki itd.) podpisane oz. jasno označene, da ne 
prihaja do morebitnih zamenjav.  

 

Več informacij o oratoriju v Preski lahko izveste na elektronskem naslovu oratorij.preska@gmail.com ali na 
telefonskih številkah 051/257-537 (Matic) in 041/932732 (Erika). Na splošno o projektu Oratorij pa na 
naslovu www.oratorij.net. 

 

 

           
 

 

Če je le mogoče, vas prosimo, da prijavo oddate elektronsko  
na naslovu http://goo.gl/forms/DwvHrcx9OvZPgNPo1. 

 

 

 
 

PPPRRRIIIJJJAAAVVVNNNIIICCCAAA   NNNAAA   OOORRRAAATTTOOORRRIIIJJJ   PPPRRREEESSS KKKAAA   222000111666   
 

Ime in priimek: ______________________  Domači naslov: __________________________ 

Datum rojstva: ________________  Končan razred: ______ 

Konfekcijska številka majice (obkroži):    5/6      7/8      9/10      11/12      S      M      L  

Telefon, na katerem ste starši dosegljivi v času oratorija (9h-16h): ______________________ 

E-naslov staršev: _________________________________  

Posebne opombe (alergije, bolezni, diete, zdravila …):  

___________________________________________________________________________ 

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 iskat po pozivu odgovornega. Soglašam tudi z objavo 
fotografij in videoposnetkov na spletni strani in v občilih, ki bi utegnila poročati o oratoriju. S podpisom jamčim o resničnosti svojih 
navedb.  
Odgovorna oseba Oratorija Jure Koželj se zavezujem, da bodo zbrani podatki uporabljeni le za namen oratorija in v skladu z 
varovanjem osebnih podatkov.  
 

 

Podpis staršev: ___________________________ 


