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Pravila o redu na Oratoriju Šmarje 
pri Jelšah 

 

 1. člen 
(vsebina pravil) 

 
Pravilnik obsega: 

1. opravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje udeležencev od oratorija, 
2. pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 

omrežjem, 
3. način sodelovanja s starši, 
4. vzgojno delovanje oratorija, 
5. druga pravila v skladu s predpisi. 

 

I. Opravičeni razlogi za zamujanje ali predčasno 
odhajananje udeležencev od oratorija 

 2. člen 
(zamujanje in predčasno odhajanje od oratorija) 

 
Zamujanje in predčasno odhajanje od oratorija ni dovoljeno. 
O obstoju opravičenega razloga za zamujanje in/ali predčasno odhajanje od oratorija presodi vodja 
oratorija na osnovi pisne vloge staršev/skrbnikov. 
Če vodja oratorija dovoli zamujanje in/ali predčasno odhajanje od oratorija, to zabeleleži v 
oratorijsko dokumentacijo. 
 

II. Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s 
podatkovnim in telekomukacijskim omrežjem 

 3. člen 
(uporaba mobilnih telefonov, snemalnih in drugih elektronskih naprav) 

 
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave morajo biti med oratorijem izklopljene in 
pospravljene v nahrbtnike. 
Njihova uporaba med oratorijskimi dejavnostmi je strogo prepovedana, razen v primerih ko 
animator uporabo dovoli zaradi potreb dejavnosti. 
Na oratoriju ni dovoljena uporaba snemalnih naprav, razen  primerih, ko to vodja oratorija izrecno 
dovoli za potrebe evalvacije oz. samoevalvacije in pozitivne promocije. 
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III. Način sodelovanja s starši/skrbniki 
 4. člen 

(načini sodelovanja s starši/skrbniki) 
 
Starši/skrbniki imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu na oratoriju. V ta namen oratorij: 

• organizira predstavitvneni sestanek, 
• pripravi oratorijski časopis, 
• sproti posodablja vsebine na spletni strani oratorija in facebook strani. 

 5. člen 
(predstavitveni sestanek) 

 
Župnija bo organizirala en predstavitveni sestanek. Datum se razpiše ob izdaji prijavnic. 

 6. člen 
(obveščanje udeležencev in staršev/skrbnikov) 

 
Obveščanje udeležencev in staršev/skrbnikov poteka: 

• na oglasnih mestih v prostorih oratorija, 
• na spletni in facebook strani oratorija, 
• preko razglasnega sistemi in pisnih obvestil, ki jih  dobijo udeleženci. 

 
Vodja oratorija se s starši/skrbniki dogovori o načinu medsebojnega obveščanja (e-pošta, telefon …) 
na pradstavitvenem sestanku. 

 7. člen 
(spletna stran oratorija) 

 
Oratorij na svoji spletni strani objavi: 

• pravilnik oratorija, 
• predstavitev oratorija, 
• načrt dneva, 
• prijavnico na oratorij, 
• seznam delavnic na oratoriju, 
• oratorijski časopis, 
• druge pomembne informacije, pomembne za kakovostno obveščenost vseh deležnikov. 

 8. člen 
(obveščanje o odsotnosti) 

 
Če udeleženec ne bo prisostval pri oratorijskih obveznostih, starši/skrbniki obvestijo vodjo oratorija 
o njegovi odsotnosti do začetka prvega dne odsotnosti. 
Če tega ne storijo, vodja o odsotnosti udeleženca obvesti starše/skrbnike udeleženca isti dan. 
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 9. člen 
(opravičevanje odsotnosti) 

 
Odsotnost udeleženca opraviči vodja oratorija na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu. 

 

 10. člen 
(neopravičena odsotnost) 

 
Vodja oratorija ne opraviči odsotosti udeleženca v naslednjih primerih: 

• če se ne upoštevajo določila 8. in 10 člena teh pravil, 
• če udeleženec brez dovoljenja animatorja ali vodje oratorija zapusti oratorij, 
• če je udeleženec prisoten le na posamezni dejavnosti. 

IV. Vzgojno delovanje oratorija 
 11. člen 

(vzgojno delovanje) 
 
Oratorij z vzgojnim delovanjem ozavešča udeležence predvsem o: 

• splošno-civilizacijskih vrednotah, 
• pravicah in dolžnostih, 
• zdravem načinu življenja in izrabi prostega časa, 
• varovanje pred nevarnostmi in tveganji, 
• različnih vrstah nasilja, 
• varstvu okolja, 
• veri. 

 12. člen 
(pravice in dolžnosti udeleženca) 

 
V času oratorija župnija udeležencu zagotavlja predvsem kakovostne dejavnosti, sprotne in 
objektivne informacije ter strokovno pomoč in svetovanje v zvezi z izobraževanjem. 
 
V času oratorija je dolžnost udeleženca predvsem: 

• prisostvovati pri dejavnostih oratorija, 
• opravičiti svojo odsotnost v skladu s predpisanim postopkom, 
• ravnati v skladu s predpisi, oratorijskimi pravili in navodili župnije, 
• skrbeti za zdravje, varnost in integriteto, 
• skrbeti za čisto in zdravo okolje, 
• spoštovati splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur, 
• spoštovati pravice udeležencev, osebja oratorija in drugih, 
• prispevati k ugledu oratorija/župnije, 
• odgovorno ravnati s premoženjem župnije, lastnino udeležencev, osebja oratorija in drugih. 
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 13. člen 
(prepovedi na oratoriju) 

V času oratorija je prepovedano: 
• kajenje, uživanje alkohola ali prepovedanih drog, 
• prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, 
• posedovanje, ponujanje, prodajanje ali spodbujanje k uživanju alkohola in prepovedanih 

drog, 
• posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje 

ljudi ali varnost premoženja. 

 14. člen 
(kršitev prepovedi) 

 
Animator, ki presodi, da je udeleženec pod vplivom alkohola in/ali drugih opojnih substanc ali 
drugače krši določila prejšnega člena, o tem obvesti župnika, vodstvo oratorija ali drugo 
pooblaščeno osebo. 
 
Župnik, vodstvo oratorija ali druga pooblaščena oseba o kršitvi prepovedi nemudoma obvesti 
starše/skrbnike. V primeru, da udeleženec ali starši/skrbniki nasprotujejo presoji strokovnih 
delavcev oratorija, se lahko (za ugotovitev dejanskega stanja) odredi pregled udeleženca in njegove 
lastnine ter preizkus z alkotestom in/ali testom na opojne substance, ki ga opravi pooblaščena 
inštitucija ali pooblaščen strokovni delavec. 
 
V primeru, da je udeleženec pri omenjenem preizkusu pozitiven, plača preizkus sam oz. njegovi 
starši/skrbniki. V primeru, da udeleženec odkloni preizkus z alkotestom ali testom na opojne 
substance, župnik ali pooblaščena oseba oz. vodja aktivnosti pokliče starše/skrbnike, da pridejo po 
otroka. O celotnem postopku se vodi zapisnik, ki je osnova za ukrepanje v skladu s temi 
oratorijskimi pravili.  

 15. člen 
(vzgojni ukrepi) 

 
Udeležencu se lahko izreče: 

• opomin, 
• ukor animatorja, 
• ukor župnika, 
• izključitev. 

 16. člen 
(opomin in ukor) 

 
Opomin, ukor animatorja in ukor župnika se udeležencu izreče zaradi naslednjih kršitev: 

• neprimeren odnos do oratorija, udeležencev, osebja oratorija in drugih, 
• neprimeren odnos do župnijskega ali drugega premoženja, 
• neupoštevanje predpisov in oratorijskih pravil. 
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 17. člen 
(izključitev in pogojna izklučitev) 

 
Udeleženca se lahko izljuči iz oratorija zaradi naslednjih kršitev: 

• ogrožanje svojega življenja ali zdravja oz. življenja ali zdravja drugih, ki ima ali bi lahko 
imelo za posledico težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne motnje, 

• namerno uničenje oziroma poškodovanje župnijskega ali drugega premoženja, s katerim je 
povzročena večja materialna škoda, 

• vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena korist, 
• uničenje ali ponarejanje župnijske dokumentacije, 
• posedovanje predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje ljudi ali 

varnost premoženja, 
• posedovanje, ponujanje, prodajanje ali spodbujanje k uživanju prepovedanih drog, 
• posedovanje, ponujanje, prodajanje ali spodbujanje k uživanju alkohola, 
• prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali 

prepovedanih drog, 
 
Izklučitev iz oratorija traja do 5 let. Izljučitev iz oratorija se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne 
izvrši, če udeleženec v pogojnem obdobju (naslednje veroučno leto), redno obiskuje verouk in pri 
tem ne stori kršitve iz prvega odstavka tega člena. Če udeleženec v pogojnem obdobju stori kršitev 
iz prvega odstavka tega člena, se pogojna izključitev lahko prekliče. 

 18. člen 
(vodenje postopka vzgojnega ukrepanja) 

 
Postopek izrekanja opomina in ukora vodi pooblaščen animator, postopek izrekanja izključitve vodi 
župnik. 
V postopku ugotavljanja kršitev ima udeleženec pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo 
starši/skrbniki mladoletnega udeleženca. Pri zagovoru polnoletnega udeleženca pa starši/skrbniki 
lahko sodelujejo, če se udeleženec s tem soglaša. 
Če s starši/skrbniki ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so prisotnost odklonili, se zagovor 
udeleženca lahko izvede brez njihove prisotnosti. Na željo udeleženca pri zagovoru sodeluje 
strokovni delavec oratorija. 
Pri izbiri ukrepa se upoštevajo teža kršitve, odgovornost udeleženca za kršitev, osebnostna zrelost 
udeleženca, nagibi, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, 
druge okoliščine, pomembne za ukrepanje in možne posledice ukrepanja. 
Če župnik v postopku ugotovi, da ne gre za kršitev, za katero se lahko izreče izključitev, postopek 
vzgojnega ukrepanja nadaljuje pooblaščen animator in obratno, če pooblaščen animator v postopku 
ugotovi, da gre za kršitev, za katero se lahko izreče izključitev, postopek vzgojenga ukrepanja 
nadaljuje župnik. 
Če se po proučitvi vseh okoliščin ugotovi, da udeleženec potrebuje pomoč oziroma svetovanje, se 
lahko postopek vzgojnega ukrepanja zoper udeleženca ustavi. 
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 19. člen 
(izrek vzgojnega ukrepa) 

 
O vzgojnem ukrepu se udeležencu vroči pisni sklep v osmih dneh po izreku vzgojnega ukrepa. 
Sklep o izreku vzgojnega ukrepa mora biti obrazložen in vsebovati mora pouk o pravnem varstvu. 

 20. člen 
(alternativni ukrepi) 

 
Pri izreku alternativnega ukrepa (pobotanje oz. poravnava spora, poprava škodljivih posledic, 
izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oz. naloge …) se pisno določijo način izvrševanja 
alternativnega ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa, ter oseba, ki bo spremljala izvajanje 
ukrepa. 
Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je udeležencu omogočeno obiskovanje oratorija. 
Z vsebino in načinom izvrševanja alternativnega ukrepa se seznani udeleženca in starše/skrbnike, 
starše/skrbnike polnoletnega udeleženca pa, če se udeleženec s tem soglaša. Če se udeleženec z 
določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v določenem roku, 
se mu izreče vzgojni ukrep. 
 

 21. člen 
(udeležba pri dejavnostih, ki jih oratorij organizira kot nadstandard) 

 
Oratorijska pravila se nanašajo na vse oratorijske aktivnosti, tudi tiste, ki se izvajajo zunaj oratorija 
in/ali kot nadstandard. 
Zaradi disciplinskih prekrškov v času oratorija lahko vodstvo oratorija udeležencu prepove 
udeležbo na dejavnostih, ki jih oratorij organizira kot nadstandard (vse prostoizbirne dejavnosti, 
vodne igre). 
Starši/skrbniki in udeleženec lahko pisno zaprosijo za umik prepovedi. O umiku prepovedi odloča 
vodstvo oratorija. 

V. Druga pravila v skladu s predpisi 
 22. člen 

(varovanje premoženja in poškodbe inventarja) 
 
Vsi udeleženci, osebje oratorija in obiskovalci skrbijo za varstvo župnijskega premoženja, javnega 
premoženja ter premoženja udeležencev, osebja oratorija in obiskovalcev. 
Škodo, ki jo udeleženec povzroči namerno, iz malomarnosti ali nepazljivosti, mora poravnati ali 
odpraviti. Za škodo, pri kateri storilca ni mogoče ugotoviti oz. je bila povzročena kolektivno, nosi 
odgovornost skupina udeležencev, ki je sodelovala pri nastanku škode. 

 23. člen 
(premoženje udeležencev) 

 
Udeleženec naj ne nosi na oratorij večjih denarnih vsot in predmetov večje vrednosti, ker župnija 
zanje ne odgovarja. 
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 24. člen 
(prihod na oratorij) 

 
Ob prihodu na oratorij se udeleženci prijavijo na dnevne delavnice, nahrbtnike oddajo animatorjem, 
ki jih pospravijo v župnišče. 

 25. člen 
(parkiranje) 

 
Parkiranje in ustavljanje motornih vozil na parkiriščih pred župnijščem ni dovoljeno. Prostori so 
rezervirani za osebje kuhinje oratorija. 

 26. člen 
(vedenje na oratoriju) 

 
Udeleženec se je na oratoiju dolžan gibati mirno in se dostojno vesti. Psihično, fizično in spolno 
nasilje je strogo prepovedano in predstavlja najtežjo kršitev. Pisanje in risanje po klopeh in zidovih 
ni dovoljeno. Prepovedano je sedenje na okenskih policah. 

 27. člen 
(zadrževanje zunaj …) 

 
Po končanem odmoru mora biti udeleženec v prostoru izvajanja aktivnosti (z izjemo aktivnosti, ki 
se dogajo drugje, tedaj se zberejo na zbirnem mestu). Med odmori in prostim časom se udeleženec 
zadržuje v prostorih oratorija. 

 28. člen 
(kosilo) 

 
Udeleženci imajo kosilo praviloma v župnijski kleti. Udeleženci ne smejo prinašati hrane k 
aktivnostim. 

 29. člen 
(čistoča v oratorijskih prostorih) 

 
Udeleženec je dolžan skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih oratorija (učilnice, hodniki, 
stranišča, zunanje površine), cerkvi in v širši okolici oratorija in cerkve. 

 30. člen 
(splošni bonton in pozdravljanje) 

 
Na oratoriju se prizadevamo za kulturo pozdravljanja. Spoštujemo pravice drugih in se spoštljivo 
vedemo do soudeležencev, animatorjev, osebja oratorija in obiskovalcev. 
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 31. člen 
(sodelovanje pri aktivnostih) 

 
Med aktivnostjo mora biti udeleženec discipliniran in pazljivo spremljati animatorjevo razlago ter 
aktivno sedolovati pri aktivnosti. 

 32. člen 
(red v učilnicah) 

 
Po končani aktivnosti so udeleženci dolžni za seboj pospraviti učilnico in urediti mize ter stole. 

 33. člen 
(veljavnost pravilnika) 

 
Ta pravila začnejo veljati 5. junija 2019. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o 
redu na Oratoriju Šmarje pri Jelšah, ki so stopila v veljavo 1. junija 2019. 
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