
ORATORIJ 2021 – Originalen.sem 
od 16. do 20. avgusta 2021 

Spet se bližajo poletne počitnice, z njimi pa tudi oratorij – počitniški teden igre, 
zabave, ustvarjalnosti in prijateljskega druženja, namenjen 
otrokom od vključno prvega razreda dalje. Glavni junak 
letošnjega oratorija je bl. Carlo Acutis. Geslo, ki nas bo letos 
spremljalo med oratorijem, pa je »Originalen.sem«.  
 

URNIK 
  9.00 dopoldanski program 
12.00 kosilo in odmor 
13.00 popoldanski program 
15.00 zaključek 
 

PRIJAVA 
ROK PRIJAVE je do nedelje, 20. julija 2021.  

KRAJ PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico lahko oddate v zakristiji 

ali v nabiralnik za samostanom. 

PRISPEVEK za kritje stroškov celotedenskega programa znaša: 30 € za enega 

otroka; 15 € za drugega otroka (in vsakega naslednjega) iz družine. Prispevate 
lahko tudi več. Če prispevka ne zmorete pokriti, naj to ne bo ovira – obrnite se 
na župnika. 

JUTRANJE VARSTVO: V primeru, da za otroka potrebujete jutranje varstvo 

nam to sporočite. Organizirali ga bomo, če bo to potrebno. 

ORATORIJSKA MAJICA: Otroška majica prihaja v atol modri barvi v otroških 

številkah 4 – 12 ter v odraslih XS in S. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prijavnica na ORATORIJ 2021  
Ime, priimek otroka: ___________________________ Datum, letnica rojstva: ____________________________ 
Naslov: _____________________________________   Razred (šolsko leto 2020/21):_____________________ 

Kontaktni tel. staršev: ________________________________ email: __________________________________ 

Ali jemlje zdravila?     NE     DA (katera: __________________________________) 

Ali ima kakšno alergijo?     NE     DA (kakšno: _________________________________) 

Ali ima kakšne posebnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo preživljanje časa na oratoriju (npr. avtizem, 

hiperaktivnost, vedenjske težave, disleksija … )? _____________________________________________ 

Ali bo na oratoriju prisoten vseh 5 dni?     DA     NE     (Če ne, od kdaj do kdaj bo prisoten:_________________) 

Velikost oratorijske majice: (velikost od 4 do 12 oz. XS in S) ______________ 

* Jutranje varstvo pred začetkom oratorija (od 7.30 do 9.00):     DA     NE 

S podpisom potrjujem, da svojega otroka v času oratorija izročam v varstvo animatorjem, in dovoljujem, da 

fotografije mojega otroka objavite na spletni strani Župnije Nazarje. 

Podpis staršev:  


