
MOLI IN DELAJ (Sv. Benedikt)      prijavnica k verouku 2016/17 
 

PRIJAVNICA ZA  _____ RAZRED 

Svojega otroka vpisujeva k verouku 

(obkrožite): 

v  Cerkljah                                                  v Krški vasi 
 

Priimek: ____________________ ime: _____________________ 

Rojen: ____  ddaattuumm _______ v/na: __________________;  

oče: _____________________;  

mati: _________________, dekl. priimek: _________________; 

poroka: _________________;  

ostali otroci (imena in starost): 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

Otrokove posebnosti ali kaj naj katehet upošteva za pravičnejšo obravnavo 

učenca? 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

Bivališče: _______________________, župnija: ______________ . 

 

Telefon: ________________________, mail: _________________. 

 

Za prvoobhajance in birmance - v primeru, če ne veste datuma, je 

dobro, da dvignete krstni list na župniji, kjer je bil krščen. 

 

Krščen  ___ddaattuumm ____v župniji:_________________. 

 

Za birmance - kdo bo otroku boter (če že vem) _____________________. 

 
 

Dragi veroučenci, dragi starši! 
Novo leto šolsko leto je tukaj in z njim tudi novo veroučno leto, ki ga želimo lepo 

izpeljati. To vsekakor ne bo šlo, če ne bo vaše vestnosti , pripravljenosti, da bi se kaj 

naučili in predvsem sodelovanja v župniji. V tem šolskem letu bomo se bomo tako 

nekoliko več posvetili prav sodelovanju otrok v župniji, ki v zadnjih letih nekoliko 

upada. Poskušali bomo ponovno obuditi otroški cerkveni zbor ter ministrante. To 

sodelovanje z župnijo  pada k verouku in celostni verski vzgoji. Spodbujam torej 

starše, da si vsak otrok res izbere vsaj eno sodelovanje z župnijo. Otrok torej lahko 

sodeluje pri zboru, ministrantih, Slomškovem bralnem priznanju, krašenju, Karitas ... 

Izpostavil bi tudi, da so to leto nekateri zelo neredno prihajali k verouku. nekateri 

starši ste otroka vpisali k verouku, pa so potem prišli v celem letu trikrat ali 

štirikrat. Kaj storiti? Brez motivacije se nič ne premakne. S prizanašanjem do teh, 

ki so neredni, pa se zmanjšuje tudi sam odnos tistih, ki redno hodijo k verouku. Zato 

s svojo mlačnostjo da je vseeno se dela velika škoda ostalim, ki verouk jemlejo 

resno. Mogoče bi bilo res prav, da bi začeli deliti verouk ne po razredih ampak na 

tiste, ki jemlejo "za hec" in posebej za tiste, ki ga jemljejo zares. Mogoče ... 
 

KAJ POTREBUJETE ZA VEROUK V LETU 2016/17 

 
 

PRISPEVEK ZA DELNO KRITJE STROŠKOV OGREVANJE ter dodatno kopirano 
gradivo tudi letos znaša letos 25 evrov na družino, ne glede na število otrok. 

razred Potrebuje učbenik Cena učbenik Cena del. zv. Lit. zv. Skupaj 

 1 Praznujmo in se veselimo / 8 € 2,8 €   10,8 € 

2 Praznujmo z Jezusom  / 8 € 2,8 €   10,8 € 

3 
prvoobhajanci 

Kristjani praznujemo skupaj 

Priprava na prvo spoved in prvo 

sveto obhajilo 

/ 

 

 

10 € 

 

2,8 €   

 

12,8 € 

4 Pot v srečno življenje 8 € 4 € 2,8 €   14,8 € 

5 Znamenja  

na poti k Bogu 
8 € 4 € 2,8 €   14,8 € 

6 Krščanski nauk (3) 

Na poti h Kristusu 
3 € Potrebuje VELIKI črtasti 

zvezek 2,8 €   5,8 € 

7 Birmanci 
Pridi Sveti Duh  

 
8 € Potrebuje VELIKI 

 črtasti zvezek - trde platnice 
2,8 €   10,8 € 

8 Birmanci 
Pridi Sveti Duh  

 
8 € Potrebuje  VELIKI 

 črtasti zvezek - trde platnice 
2,8 €   10,8 € 

9 Srečanja ob sobotah po večerni maši    
K.v.  1. in 2 r.  Po dogovoru  8 € 2,8 €   10,7 € 
K.v. 4. in 5. r.  Pot v srečno 

življenje 
8 € 4 € 2,8 €   14,7 € 

K.v. 6. r. Krščanski nauk (3) 

Na poti h Kristusu 
3 € Potrebuje VELIKI črtasti 

zvezek 2,8 €   5,8 € 



MOLI IN DELAJ (Sv. Benedikt)      prijavnica k verouku 2016/17 
KAJ POTREBUJETE ZA VPIS? 
- izpolnjeno prijavnico, denar za knjige in ogrevanje, podpisano veroučno 
spričevalo - brez spričevala ni vpisa. 
- družinsko knjižico, oz. krstni list otroka, če starši niste cerkveno poročeni, ali 
pa je vaš otrok krščen v drugi župniji (velja predvsem za vpis v 1. razred!! ali 
3. razred in za birmance). Družinsko knjižico prinesite tudi, če je kateri od 
vaših otrok že bil pri birmi, da vam birmo vpišemo,  
- k vpisu pride skupaj z otrokom vsaj eden od staršev (ne pošiljajte otroka 
samega, ker ne bo nič opravil!!). Rad bi se namreč srečal z vami ☺ pri vpisu. 
Če ne morete priti k vpisu na dan, ko je na vrsti razred, v katerega hodi vaš 
otrok, pridite kakšen drug dan, lahko pridete po maši, vendar vpis opravite čim 
prej . Starši, ki imate dva ali več otrok lahko vse otroke vpišete hkrati. 
 
 ZAPOVEDI ZA VEROUČNO ŠOLO 
1. Otroka starši vsako leto vpišejo k verouku in s tem sprejmejo pravila veroučne 

šole.  

2. Maša ni obvezna je pa za kristjana važnejša od verouka. Prav tako tudi družinska in 

osebna molitev, obhajanje nedelj in praznikov, redno prejemanje zakramentov, življenje 

po božjih zapovedih in nauku Cerkve. Če ni vsega naštetega je tudi hoditi k verouku 
nesmiselno.  
3. Za odsotnost od veroučnih ur je dobro v štirinajstih dneh prinesti pisno opravičilo, 

ki ga lastnoročno napišejo starši; namesto pisnega opravičila se lahko starši osebno 

oglasijo pri otrokovem katehetu. 

4. K vsaki uri so otroci dolžni prinesti urejen Vodnik duhovnega življenja (liturgični 

zvezek), delovni zvezek z narejeno domačo nalogo (v primeru odsotnosti se mora 

otrok pozanimati o nalogi in jo narediti), učbenik in pisalo – brez navedenih stvari ga 

katehet ni dolžan poučevati in zanj med veroučno uro ne odgovarja.  

5. Od 3. razreda dalje mora imeti otrok poleg nalepljenega listka v Vodniku 

duhovnega življenja tudi pripisan odgovor na zastavljeno vprašanje; starši mu pri 

tem pomagajo. 

6. Če ste bili pri maši v župniji, kjer ne delijo listkov, starši v okvirček napišete, kje 

ste bili pri sveti maši in se podpišete.  

7. Veroučna ura se začne ob določeni uri in ne šele ko smo vsi zbrani. Zamujanje se 

kaznuje z neopravičeno uro. Veroučna ura se konča ob uri, ki je določena. 

8. V veroučne učilnice ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, žvečiti žvečilni ali jesti 

bombone. 

9. Mobilni telefoni naj bodo med veroučno uro ugasnjeni. Katehet ima pravico zapleniti 

vse kar bi motilo pouk. Po zaplenjene stvari pridejo lahko samo starši osebno. 

10. Za uspešno končan letnik se zahteva: reden obisk verouka (vsaj 70 % ur), redno in 

sproti narejene domače naloge, ocena iz znanja in pregledan ter ocenjen liturgični 

zvezek. Otroci in starši poskrbijo, da otrok zadosti navedenim zahtevam pravočasno. 

Kaj pričakujem od verouka? (Kaj pričakuje, da se bo otrok naučil? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Imate doma naročeno Mavrico ali kak drug verski časopis? Kaj? 

_____________________________________________________________ 

 

Svojega otroka prijavljava tudi v naslednje veroučne dejavnosti: 

Dejavnosti, ki gradijo župnijsko skupnost pomagajo k utrjevanju vere.    

dejavnost obveznost (70 % udeležba) +  

ministranti enkrat med tednom in v nedeljo izlet 3 dni  

otroški 

pevski zbor 

sobota ob 9'00 vaje / nedelja petje ob 10'30 

(potekalo bo samo v primeru, če bo več kot 12 prijavljenih)  

izlet 3 dni  

Slomškovo  

bralno priznanje 

prebere 4 knjige in naredi obnovo vsake 

knjige (ali nariše na list) 

dar knjiga  

dramska recitatorska  

skupina 

 sobota ob 10.30 vaje / 

 recitacije ob praznikih  /  Igra  

izlet 3 dni 

kino 

 

(Večkrat se reče pri vpisu "bomo še videli". V tem primeru ne označujte, ker navadno potem ni nič ...) 

S podpisom potrjujeva, da sva seznanjena s pravili veroučne šole in jih 

v celoti sprejemava.  (Prosim, da jih zares prebereta). 

 

podpis očeta: ______________  podpis matere:  ________________ 

 

Spričevalo oddano _DA   NE__________________________ 

Liturgični zvezek: ocena za obisk nedeljskih maš med počitnicam;___________: 

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

Izpolni duhovnik ob vpisu: 

Prispevek za zvezke ... 

Prispevek za ogrevanje  

skupaj  

 
 


