
OKVIREN PROGRAM ORATORIJA 
 

 

PETEK, SOBOTA 

8.00 h Zbiranje na župnijskem igrišču 

8.30 h Zgodba, skupna kateheza, delo po skupinah, delavnice 

12.30 h Kosilo 

13.30 h Delavnice in razne igre 

16.00 h Sklep 

 

NEDELJA 

10.00 h Sveta maša in druženje. 

 

Če se katerega dneva vaš otrok ne bo mogel udeležiti, nas o tem 

prosimo obvestite. 
 

-------------------------------------------------- --- 
Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih 

podatkov vašega otroka: 

Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij 2022 lahko fotografira oz. snema za 

namen arhiva Oratorija: 

 Da.  Ne.  

 

Soglašam, da se fotografije otroka z Oratorija 2022 lahko objavi za namen informiranja in 

promocije Oratorija Sv. Urban - Destrnik in Oratorija Slovenija (na spletu oz. v vseh medijih, 

ki bi utegnila poročati o Oratoriju): 

 Da.  Ne. 

 

Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij 2022 ni možna. Zagotavljamo, da bo Župnija Sv. 

Urban - Destrnik kot izvajalka Oratorija 2022 in kot upravljavec osebnih podatkov zgoraj 

navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvedbo in informiranja o programu 

Oratorij 2022. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim 

osebam. V času izvedbe Oratorija se podatki hranijo v arhivu župnije Sv. Urbana v Destrniku. 

Vsi podatki se po končanem Oratoriju uničijo. 

 

 

__________________________________                  _________________________________ 

            Kraj in datum                                                  Podpis staršev ali skrbnikov 

 

ORATORIJ 2022   

 

»ZA BOŽJO SLAVO« 

KDAJ? od 01. julija do 03. julija 2022 

KJE? dvorišče Župnije Svetega Urbana v 

Destrniku 
 

Spremljajte nas na Facebook-u: 

»Oratorij Sv. Urban - Destrnik« 



Spoštovani starši! 

Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste tudi v letošnjem letu v času 

Oratorija zaupali svoje otroke. Zanje bomo kot doslej skrbeli mladi 

animatorji, ki se že pridno pripravljamo na poletni oratorijski izziv! 
 

Oratorij bo potekal od 01. 07. do 03. 07. 2022 na katerega so 

vabljeni otroci in mladi. 
 

Tudi letos in v prihodnje se bomo potrudili, da bomo kar se da 

dobro poskrbeli za vaše otroke. Zaradi lažje izvedbe Oratorija, 

vas prosimo, da prijavnico oddate najkasneje do nedelje, 26. 

junija, v župnišču. Ena prijavnica velja za enega otroka. 

Starostne omejitve pri prijavi otrok ni. 
 

Brez finančnih sredstev je izvedba oratorija težko izvedljiva. 

Priporočen prispevek za prvega otroka je 10€, za drugega otroka 

8€, udeležba tretjega ali več otrok pa je brezplačna. Vključeni so 

vsi pripomočki, kosilo, material za delavnice in razne aktivnosti. 
 

O B V E S T I L O 

1. dan: otroci naj za delavnico »Oratorij ima talent« s seboj 

prinesejo rekvizite (glasbila in druge pripomočke) 

2. dan: otroci naj si s seboj prinesejo oblačila za preobleči in brisačo 

 

Priporočamo se za kakšno pecivo, ki se ga bomo med 

Oratorijem vsi skupaj zelo razveselili in ga nato seveda še z 

večjim veseljem pojedli. 
 

Za vsa vprašanja in informacije se lahko obrnete na gospoda 

župnika Jožeta Škofiča (041 402 468), voditeljico Mirjano Fladung 

(041 349 329) ali sovoditelja Alena Čučka (031 694 544). 

IZ ORATORIJSKE ZGODBE 
 

V letu 2021/22 obhajamo 500. letnico spreobrnjenja ustanovitelja 

jezuitov sv. Ignacija Lojolskega. Ignacij je eden ključnih 

svetnikov, ki je močno zaznamoval zgodovino Cerkve. Naslov 

oratorija je "Za božjo slavo". Če si je Ignacij kot vitez in vojak 

prizadeval, da bi sam postal čimbolj slaven, priljubljen in uspešen, 

se je od spreobrnjenja dalje začel truditi za Božjo in ne več za svojo 

slavo. 

Dragi otroci! Ali ste vedeli? 

 Da lahko na Oratoriju spoznate nove prijatelje? 

 Da imamo na Oratoriju vsako leto vodne in druge super igre. 

 Da bo to najboljši del počitnic, ki ga boš preživel/a skupaj s 

svojimi prijatelji in zabavnimi animatorji? 

 

-------------------------------------------------- --- 
PRIJAVNICA 

Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij 2022. Z izpolnjeno in 

podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija 2022, potrjujem, da sem 

seznanjen/a z njegovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi soglašam. 
 

____________________________________________________________________________ 
Ime in priimek otroka  

 
Zaključen razred v šolskem letu 2021/2022 oz. vrtec: _____________________________ 

(Ime, priimek in zaključen razred bomo uporabili za razvrščanje otrok po skupinah.) 
 

____________________________________________________________________________ 

Kontaktna telefonska številka staršev ali skrbnikov 
(Telefonsko številko bomo uporabili le v času trajanja Oratorija za morebitno urgentno 

informiranje staršev o spremembah programa ali dogodkih, povezanih z vašim otrokom.) 

 

____________________________________________________________________________ 

Posebne opombe (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …) 
(Informacijo nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z 

njegovimi posebnimi potrebami.) 

 


