
Dragi otroci! 
Bližajo se poletne počitnice, zato vas že 

sedaj vabimo na oratorij, ki bo letos 
potekal pod geslom ENO JE 

POTREBNO. Spremljali bomo 
življenjsko zgodbo FRIDERIKA 

IRENEJA BARAGA. 

ORATORIJ 2018 

ZA KOGA? 
Za vse otroke od tistih, ki bodo v tem 

letu dopolnili 6 let, do tistih, ki 
septembra vstopajo v 9. razred. 

KJE? 
Pri veroučnih učilnicah (pod muzejem) 

pri župnišču. 

KDAJ? 
OD 2. JULIJA DO 6. 

JULIJA 2018

Dragi starši! 
Zaradi lažje organizacije Vas prosimo, da 
otroke na oratorij prijavite s prijavnico. 

 
 

Za prvega otroka iz družine ........20 € 
Za drugega otroka iz družine .......15 € 
Za tretjega otroka iz družine ......... 10 € 
Četrti otrok ali naslednji iz iste družine ima 
udeležbo na oratoriju brezplačno. 

 
 

Cena vključuje prehrano, material za 
delavnice, majico, ter stroške organizacije. 

 
Če prispevek za vašo družino predstavlja težavo, 
prosimo, da se o tem pogovorite s katehetom ali 

duhovnikom in skupaj boste našli pot do oratorija 
za vašega otroka. 

PRIJAVE DO 17. 6. 2018! 

Facebook: Oratorij Šmarje pri Jelšah 

PRIJAVNICA 

1._______________________________ 
Ime in priimek otroka 
______________________/__________ 
Datum rojstva / končan razred  
5/6   7/8   9/12   12/14   S   M   L   XL 
Velikost majice / obkroži 
________________________________ 
________________________________ 
Opombe (prehranske posebnosti, 
alergije, bolezni, zdravila,…) 
2._______________________________  
Ime in priimek otroka 
______________________/__________ 
Datum rojstva / končan razred 
5/6   7/8   9/12   12/14   S   M   L   XL 
Velikost majice / obkroži 
________________________________ 
________________________________ 
Opombe (prehranske posebnosti, 
alergije, bolezni, zdravila,…) 
3._______________________________ 
Ime in priimek otroka 
______________________/__________ 
Datum rojstva / končan razred 
5/6    7/8    9/12    12/14    S    M    L    
XL 
Velikost majice / obkroži 
________________________________ 
________________________________ 
Opombe (prehranske posebnosti, 
alergije, bolezni, zdravila,…)



_________________________________ 
_________________________________ 
Naslov prebivališča 
_________________________________ 
Ime in priimek enega od staršev oz. 
zakonitega zastopnika 
_________________________________ 
_________________________________ 
Telefonska številka na kateri boste 
zagotovo dosegljivi 
_________________________________ 
Podpis starša oz. zakonitega zastopnika 
 
S podpisom dovoljujete, da se vaš otrok 
udeleži oratorija Šmarje pri Jelšah 2018, 
prevzemate odgovornost za njegova dejanja, 
ter se zavedate, da je otrok na oratoriju na 
lastno odgovornost. Prav tako dovoljujete 
objavo fotografij in videoposnetkov, 
posnetih v okviru oratorija Šmarje, na 
katerih je vaš otrok, za lastno promocijo v 
različnih medijih (Facebook, Oratorij.net, 
župnijska spletna stran, Družina, Rogaške 
novice ...). Župnija Šmarje zagotavlja 
uporabo fotografij zgolj v navedene namene 
in nikoli v osebno škodo ali žalitev 
fotografirane osebe. 
 
 
 
Prispevek za oratorij: 20 € (za drugega 
otroka v družini 15 €, za tretjega 10€ in 
za četrtega in več zastonj)  
Plačilo: _______________ € 

PROGRAM ORATORIJA:  
    08.40 vpis na delavnice 
    09.00 začetek oratorija s himno in 
              molitvijo 
    09.15 oratorijska zgodba 
    09.40 skupni uvod v katehezo, kateheze 
    10.30 delavnice 
    12.30 kosilo 
    13.45 popoldanska velika igra 
    16.00 himna, spust zastave 
 
 

 !!POMEMBNO!!  
- Oratorij poteka vsak dan 

od 9. do 16. ure 
- VODNE IGRE (otroci imajo s seboj brisačo, 

dodatno obleko ali kopalke) 
- POHOD (primerna obutev) 

- ZAKLJUČEK s sveto mašo s starši

 
 

 
 
 
 

Oratorij Šmarje pri Jelšah 
 

od 2. julij do 6. julij 2018 
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