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PRIJAVA OTROK in CENA PROGRAMA 
Starše, ki želijo svoje otroke prijaviti na oratorij, naprošamo, da to storijo 

preko spletnega obrazca, ki se nahaja na domači strani spletne strani župnije 

Kranj (zupnija-kranj.rkc.si). 
Prijava bo mogoča tudi na prvi dan oratorija, vendar pa vnaprejšnja prijava 

preko spleta postopek močno olajša. Po oddani spletni prijavi, starše naprošamo, 

da na prvi dan oratorija prijavo otroka potrdijo z lastnoročnim podpisom. Na 

prvi dan bo mogoče opraviti tudi plačilo programa. Cena programa za enega 

otroka znaša 30€. 

 

PROGRAM 
Zaradi varnostnih ukrepov letos NE BO MOGOČE prijaviti otrok, ki so 

MLAJŠI OD 7 LET. Program bo potekal v skladu z varnostnimi priporočili za 

omejevanje širjenja okužb s koronavirusom, ki jih je za oratorije izdala Zveza 

animatorjev oratorija. Vsak oratorijski dan bomo začeli ob 10.00 in končali ob 

16.30. Kosilo bodo otroci imeli ob 13.00. Kosilo nam bo vsak dan pripravila 

restavracija Apetit. Posebnosti glede prehrane vašega otroka boste lahko 

posebej označili v spletnem prijavnem obrazcu. Oratorij bomo zaključili v 

soboto. 

 
 

LETOŠNJA TEMA 
Letos bomo na oratoriju spremljali zgodbo o Esteri, preprostem judovskem 

dekletu, ki postane žena perzijskega kralja. Kraljevi svetovalci kujejo načrt, 

kako bi lahko v Perziji iztrebili Jude, Esterine rojake. Estera tako sklene, da bo 

ukrepala proti temu. Pri tem zaupa Bogu in ga prosi za pogum. 
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