
PRIJAVNICA 

ORATORIJ MENGEŠ 21. 8. – 26. 8. 2022 

Na oratorij se lahko prijavijo vsi otroci, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2022/2023) obiskovali  

1. - 9. razred.  

Oratorij se bo začel v nedeljo popoldne 21. 8. z Oratorijsko tržnico. Vse informacije glede nedelje boste starši v avgustu prejeli na 
mail. 

Oratorij poteka vsak dan od ponedeljka 22. 8. do petka 26. 8. 2022 od 8.00 do 14.00 ure. 

Za nujno jutranje varstvo je poskrbljeno od 7.30 in popoldansko do 15.00 ure. Malico si otrok vsak dan prinaša sam. 
Naprošamo vas da otrok doma zajtrkuje, saj je malica šele ob 10.20h.  

V sredo 24. 8. bo potekal izlet, ki je vštet v ceno oratorija. Odšli bomo v Kamnik, kjer si bomo ogledali cerkev sv. Jakoba in 
frančiškanski samostan. Kasneje bomo odšli v Arboretum Volčji Potok. Vse podrobne informacije glede izleta boste starši v avgustu 
prejeli na mail. 

V nedeljo 28. 8. ob 10ih bo zaključna Oratorijska Sv. maša s pogostitvijo in utrinki za starše. 

Na prijavnici vas prosimo, da otrok izbere pet delavnic, ki bi se jih rad udeležil. 

Število prijavnic je omejeno na 165 otrok.  Za vsakega otroka izpolnite svojo prijavnico. 

Prijavnico z denarjem lahko oddate najkasneje do nedelje 31. 7. 2022 v župnijski pisarni.  

 

 

 

Za vsa vprašanja, zadrege in informacije smo vam na voljo prek: 

Mail: oratorij.menges@gmail.com 

Telefon: 031 884 617 Patricija Volf, 070 376 290 Matej Cimerman,  

               040 200 367 župnik Marko Košir 

(odrežite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  

 

 

 

 

Cena:1. otrok 20€, 2. otrok 15€, 3.otrok 10€, 4.5.,6., …. otrok 5€ 

(V kolikor vam finančno stanje onemogoča prijavo otrok/a, se javite vodstvu 
oratorij Mengeš.) 

PRIJAVNICA  

ORATORIJ MENGEŠ 2022 

 

Ime in priimek otroka: ________________________________________________________________ 

V šol. letu 2022/2023 bo obiskoval _________ razred. 

Telefonska številka staršev ali skrbnikov: __________________________________________________________________ 

Mail staršev ali skrbnikov:  _____________________________________________________________________________ 

Prehranske posebnosti, alergije, druge opombe: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Delavnice (obkrožite jih 5): 

Escape room          Glasbena          Kuharska          Zapestnice          Skavtska          Ustvarjalna          Športna 

Šiviljska          Mozaiki          Origami          Filmska          Plesna          Lego kocke         Družabne igre 

Želim naročiti oratorijsko majico. Doplačilo je 10€ (obkrožite konfekcijsko številko):  

otroška:  106-116,  118-128,  130-140,  142-152      odrasla:   XS,  S,  M,  L,  XL,  2XL 

 

Datum: _____________________________                         Podpis staršev ali skrbnikov:  __________________ 

*S podpisom soglašam, da se lahko na oratoriju fotografira mojega otroka, v namen Galerije utrinkov Oratorija za starše in objavljanje 
utrinkov na Instagramu oratorij_menges.  

Vodstvo Oratorija Mengeš 2022                                               
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