
 

S podpisom soglašam z izvedbo programa,  
s pravili discipline, ukrepi, če moj otrok ne bo 

spoštoval pravil. 
 

Soglašam tudi z objavo fotografij na spletni 
strani in v občilih, ki bi utegnila poročati  

o oratoriju. 
 

S podpisom jamčim, da so vsi podatki 
točni in da sem otroku sporočil vse 

posebnosti. 
 

 

 

Podpis staršev: 
 

____________________________________ 

 

 

 

Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene 
ORATORIJA in bodo 

varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1-UPB1), 

Ur. L. RS, št. 94/2007. 

 

 

 
Dnevni red oratorija: 

 

Navaden oratorijski dan  
(ponedeljek, torek, sobota): 

 
8.00 – jutranje zbiranje otrok (na igrišču). 

8.30 – začetek oratorija.  
15.30 – uradni konec. 

 
POZOR: 

 
- V petek 16. 8. 2019 bo potekal  

CELODNEVNI IZLET. 
Dnevni red: od 8.00 do 18.00 

 

- EN DAN ORATORIJA (sreda) bo potekal 
POPOLDANSKO-VEČERNI oratorij.  
Dnevni red: od 14.15 do 21.45 

 

V ČETRTEK 15. 8. 2019 
je praznik   

Marijinega vnebovzetja, 
Vabljeni k sv. maši  

(Radenci 8.00 in 10.00; Boračeva 11.30),  
TA DAN NE BO ORATORIJA. 

 
- V NEDELJO, 18. 8. ob 10. uri  

bo zaključna zahvalna sv. maša  
udeležencev oratorija in njihovih staršev. 

 

 

 

 

 

ORATORIJ 

2019  

 
 

»IMAŠ MOČ«  

 

 

Župnija RADENCI 

12.8. – 18. 8. 
2019 

 



Glavni junak oratorija 2019 bo PETER KLEPEC! 
 

GESLO, ki nas bo spremljalo med oratorijem 

2019, se bo glasilo: »IMAŠ MOČ« 

 

Peter je preprost, slaboten fantič iz Osilnice,  
ki si služi kruh kot pastir. Zaradi njegove 

slabotnosti ga izkoriščajo drugi pastirji in si ga 
naredijo za pravega hlapca. V svoji stiski prosi 
za moč, da bi se jih lahko obranil. Bog mu željo 
izpolni. Od takrat se pastirji in sovaščani bojijo 
njegovega maščevanja, toda Peter Klepec jim 

odpusti in se odloči, da svojo moč uporabi  
za dobro … 

  

REFREN ORATORIJSKE HIMNE: 
  

Imaš moč, dano od Boga, 
moč, ki premaga vsakega, 

moč, ki pomaga ti, 
da z njo rešiš vse ljudi. 

 

DRAGI STARŠI: 
Zahvaljujemo se Vam, ker nam boste zaupali 

svoje otroke v času Oratorija.  
 

PRIJAVA: 
Otroke prijavite z izpolnjeno prijavnico in 

plačilom stroškov s priloženim UPN.  
Rok za plačilo stroškov je 31. 07. 2019.  

Namen vpišite: Oratorij 2019  
ter Ime in Priimek prijavljenega otroka.  

Prosimo, da upoštevate datum prijave in datum plačila, 
saj nam boste tako pomagali pri pripravi na oratorij. 

 

PRISPEVEK ZA ORATORIJ: 
Prispevek za ENEGA otroka je 35 €,  

za DVA ALI VEČ otrok iz iste družine je skupaj 60 €  

(v ceno je vključeno kosilo, izlet in  
vsi ostali stroški oratorija!) 

 

Kljub temu naj predlagani prispevek ne bo ovira  
za neudeležbo na oratoriju!  
Pogovorite se z g. župnikom. 

 

DODATNE INFORMACIJE - POJASNILA: 
 

župnik Štefan Krampač: 
zupnija.radenci@rkc.si 

(02) 566 16 40 
 

Dominik Petko: 
petko.dominik@gmail.com 

031 317 015 
 

Nejc Ajlec: 
nejc.ajlec@gmail.com 

041 578 788 
 

Jaka Prelog: 
jakaluka.prelog@gmail.com 

051 271 836 

PRIJAVNICA  
Oratorij Radenci 

12. 8. – 18. 8. 2019 

 

IME: ____________________________ 

 

PRIIMEK: ________________________ 

 

NASLOV: 
 

___________________________________ 

 

DATUM ROJSTVA in RAZRED: 
 

___________________________________ 

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV 

(dosegljivi v času oratorija): 
 

_________________________________ 

 

ALERGIJE (na živilske proizvode, itd.) BOLEZNI, 
ZDRAVILA, MOTNJE IN POSEBNOSTI OTROKA: 
 

________________________________ 

 

JUTRANJE VARSTVO (PONEDELJEK, TOREK, PETEK)  

– Od 6.45 ure naprej lahko pripeljete v varstvo 
tiste otroke, ki jih starši zaradi službe  

ne morete pripeljati ob 8.00. uri. 
(Prosimo obkrožite) 

 
 

 

DA                                                 NE 
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