
Oratorij 2019 

19. 8. – 23. 8. 2019 

Župnija Vojnik  

Imaš moč 

  

  

  

  

  

Oratorij - to so dnevi veselja, razgibanih dejavnosti, 

pesmi, igre in tudi krščanskega življenja. Štirje 

temeljni elementi so izraženi v besedah: šola, 

dvorišče, dom in župnija. Oratorij je šola, ker nas 

lahko nauči marsikaj za življenje; je dvorišče, kjer 

se srečujemo v veselju in razigranosti; je dom, ki 

sprejema vsakega; in končno, oratorij je župnija, ki 

uvaja v življenje vere. Za otroke je to dobrodošla 

sprememba v počitniškem času, za animatorje izziv, 

da zaslutijo vrednoto zastonjskega darovanja, da 

vzljubijo mlajše sokrajane; vsi pa se navadijo 

skupinskega dela in koristno preživijo del počitnic. 

 

 

Dragi starši!  

Oratorij je namenjen otrokom, ki že obiskujejo 

osnovno šolo. Lahko se ga udeležijo tudi predšolski 

otroci, rojeni leta 2014, če je na Oratoriju prisoten 

tudi kdo od starejših sester, bratov ali staršev.  

Prosimo, da otroke prijavite v župnišču najkasneje 

do 4. avgusta 2019.  

Priporočen dar na otroka (majica in hrana) je 15€. 

Veseli pa bomo, če nas podprete s prostovoljnim 

prispevkom.  

  

  

  

  

 

 

Prijavnica 

Ime in priimek otroka: 

_______________________________   

Leto rojstva: _________________   
(Ime, priimek in leto rojstva bomo uporabili v 

preglednicah pri razvrstitvi otrok po skupinah na 

oratoriju.)  
Telefon 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 

posebnost…): 
______________________________________  
(Informacijo nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost 

vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi 

potrebami.) 

Velikost majice (obkroži):    

5/6        7/8       9/10       11/12    

odrasla XS        odrasla S       odrasla M   
(Informacijo bomo uporabili za naročanje ustreznih 

velikosti majic, ki jih bodo vaši otroci prejeli na oratoriju. 

V primeru, da podatka ne bomo prejeli, otroku ne bomo 

mogli naročiti majice.) 

Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij župnije 

Vojnik 2019 ni možen.   

Zagotavljamo, da bo Župnija Vojnik kot izvajalka 

Oratorij župnije Vojnik 2019 in kot upravljavec osebnih 

podatkov zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila 

izključno za izvedbo in informiranja o programu Oratorij 

župnije Vojnik 2019.   

S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne 

bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo 

hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko 

kadarkoli prekličete na naslovu Župnije Vojnik (Murnova 

1, 3212 Vojnik) ali preko e-pošte: 

animatorji.vojnik@gmail.com. 



Kako poteka oratorij?  

Ponedeljek – petek 

7.45 ZBIRANJE PRED CERKVIJO  

8.00 SVETA MAŠA  

8.30 DVIG ZASTAVE, HIMNA  

8.45 ZGODBA  

9.00 BESEDE DUHOVNEGA VODITELJA  

9.10 KATEHEZE  

10.00 PREDSTAVITEV KATEHEZ, PETJE  

10.30 MALICA  

10.50 DELAVNICE  

12.00 POPOLDANSKE IGRE  

13.00 SPUST ZASTAVE, ZAKLJUČEK  

 

  

Oratorij bo potekal v starem župnišču in v 

okolici cerkve sv. Jerneja v Vojniku.  Varstvo 

otrok bo organizirano vsak dan (ponedeljek-

petek) od 7. ure zjutraj in do 15. ure popoldne.   

Dragi starši, kadar imate čas, nas lahko obiščete in 

se nam pridružite na Oratoriju. Dobrodošla je tudi 

vsaka vaša »sladka« podpora.   

Fotografije vsakega oratorijskega dne pa si bo 

možno pogledati na Facebook strani Oratorij 

Vojnik.  

 

 

Za vse dodatne informacije pokličite Klaro 

Podergajs (051/239-127) ali gospoda župnika 

(051/354-275).   

Lahko pa nam pišete na 

animatorji.vojnik@gmail.com ali napišete 

zasebno sporočilo na Facebook stran Oratorij 

Vojnik.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka 

na Oratorij župnije Vojnik 2019, ki se bo dogajal od 19. 

do 23. avgusta 2019. Z izpolnjeno in podpisano 

prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija 

župnije Vojnik 2019, potrjujem, da sem seznanjen/a z 

njegovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi 

soglašam. Zavezujem se, da ga bom v primeru, da bo s 

svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija, 

prišel iskat po pozivu odgovornega. Za morebitne 

poškodbe ob neupoštevanju navodil organizator oratorija 

ne odgovarja.  

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

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z 

naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov:    

Soglašam, da se fotografije otroka z Oratorija župnije 

Vojnik 2019 lahko objavi za namen informiranja in 

promocije Oratorija Vojnik in Oratorija Slovenija (na 

spletu, na televiziji ali v tiskanih medijih):   

Da.      Ne.  

Soglašam, da otrok lahko nastopa v medijski produkciji 

Oratorij župnije Vojnik 2019 za pripravo 

predstavitvenega videa, reklamnega materiala:   

Da.    Ne.  

Soglašam, da me na zgoraj navedeno telefonsko številko 

obveščate o spremembah programa ali dogodkih 

povezanih z našim otrokom.   

Da.    Ne.  

  

Kraj in datum: ________________________  

  

Podpis starša ali skrbnika: ______________ 


