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PRIJAVA K VEROUKU 

Že ustaljena praksa je, da se začetek septembra vsaj na kratko srečam 
z vami starši, da izrazite svoje mnenje in predloge glede verouka, vere 

in župnije. Tega sem zelo vesel in hvala vam za zaupanje. 
Prijava je obvezna za vse 

Če res sami starši ne morejo priti lahko pride tudi boter ali stari starši ali ožji sorodniki.  

Predvsem prijava velja za prvošolce, prvoobhajance in birmance - za te brez prijave ne bo verouka.  
VPIS K VEROUKU 

Izven teh ur, prosimo, ne prihajajte. 
dan    vpis za razred 

PON, 9. 9. 10h – 12h 15h – 17h 1-3 

TOR, 10. 9.  10h – 12h 15h – 17h 4-6 

SRE, 11. 9.  15h – 17h 7-9 

PET 13. 9.  19'30- 21h Za vse 

 

Če ne morete priti k vpisu na dan, ko je na vrsti razred, v katerega hodi vaš otrok, pridite 

kakšen drug dan, vendar se ne jezite, če bo takrat gneča … Starši, ki imate dva ali več 

otrok v različnih razredih, pridete k vpisu enkrat in vpišete oba oziroma vse hkrati. 

KAJ POTREBUJETE ZA VPIS? 

- izpolnjeno prijavnico  

- 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!!), družinsko  

knjižico prinesite tudi, če je kateri od vaših otrok že bil pri birmi, da vam birmo 

vpišemo, 

- podpisano veroučno spričevalo – brez spričevala ni vpisa 

- denar za knjige in ogrevanje, 

- k vpisu pride skupaj z otrokom vsaj eden od staršev (ne pošiljajte otroka 

samega, ker ne bo nič opravil!!), 
- pri vpisu imate priložnost, da duhovniku – katehetu poveste na kaj naj bo pri 
vašem otroku posebej pozoren. - 
 
 PRISPEVEK ZA DELNO KRITJE STROŠKOV OGREVANJE znaša letos 20 evrov 
na družino, ne glede na število otrok.  
 
- MAVRICA – Gotovo sodi med najbolj kakovostne in koristne revije za otroke. 
Za krščansko vzgojo otrok in spodbujanje zdrave ustvarjalnosti skoraj 
nepogrešljiva  Če jo želite prejemati na dom, to povejte ob vpisu, lahko pa si 
sami vzamete kak star izvod mavrice in se naročite. Letna naročnina - 35 evrov.  
 
 
 

Dragi veroučenci, dragi starši! 
Znova se bodo odprla šoska in veroučna vrata. Letošnje leto vam glede verouka ponujamo 
v izbiro tudi družinsko katehezo. Naj naštejem samo nekaj značilnosti tega verouka, ki 
predstavlja alternativo obstoječemu verouku.  

1. udeleži se ga cela družina (družine z več otroki - vse na enem mestu, 
kjer ste tudi starši soudeleženi srečanja) 

 2. srečanje traja 1 h in 15 minut.  
3. ne potrebujete delovnih zvezkov in niti liturgičnih zvezkov. Osnovno vodilo 
je nedeljski evangelij.  
4. potek: 15 minut skupno / 60 minut po skupinah (1 triada /2 triada in 
starši)/ skupen zaključek. Enkrat mesečno smo celo srečanje skupaj in 
imamo kviz ali skupne igre. 
5. na različnih stopnjah obravnavamo iste teme in ob njenjih poglobitvah 
skupaj sodelujemo.  

Seveda predvideva družinska kateheta nekoliko več aktivnega sodelovanja s starši. Brez 
staršev ali otrokovih skrbnikov ni družinske kateheze. Drugih omejitev pri tem ni.  
Tudi za katehiste je to težji zalogaj saj pomeni, da bodo vsakič na voljo kar trije 
katehisti. Prav zaradi intenzivnejše skupne priprave, upamo, da bo tudi ta verouk naredili 
bolj življenjski, bliže vam vsem.  
Družinska kateheza predstavlja torej alternativo obstoječemu verouku, ki bo še vedno 
redno potekal za vse razrede. Tisti, ki se bodo odločili za družinsko katehezo bodo 
obiskovali to katehezo in ne rednega pri verouku.  
Prav zaradi svoje celovite povezanosti cele družine v katehezo, je družinska kateheza 
koristna in priporočena. Od vsake družine, ki se bo zanjo odločila, se predvideva vestnost 
in aktivno sodelovanje. Prav vaše znanje, vaša vera in vaš pogled na svet lahko veliko 
pripomore k lepšemu življenju v župniji. Lepo vabljeni.  

DRUGE ŽUPNIJSKE DEJAVNOSTI ZA VEROUČENCE  

Vsak od nas pride na svet obdarovan z mnogimi talenti, za katere se ni trudil. Bili so mu preprosto darovani. 

Prav je, da vse te talente v sebi odkrijemo, jih razvijamo in z njimi delamo ta svet lepši. Vsaj nekatere svoje 

talente lahko otroci razvijajo tudi znotraj župniji. Obenem lahko z njimi na svojstven način služijo našemu 
župnijskemu občestvu.  

Ministranti 
So nepogrešljivi pri sveti maši in 
ostalih liturgičnih obredih. Služijo 
Bogu in občestvu. Mnogi fantje že 
več let pridno ministrirate in 
skupaj s svojimi kolegi doživljate 
veliko lepega tako ob oltarju kot 
tudi ob druženju ob drugih 
priložnostih.  Bi se ministrantom 
pridružil tudi ti?  

Otroški pevski zbor  
Zopet bo med nami zaživel otroški 
pevski zbor. Potrebujemo čim več 
glasov, da bomo lahko s svojim 
slavljenjem zapolnili našo veliko 
cerkev. Če ti je Stvarnik dal lep glas in 
veselje do petja, si lepo povabljen/a, 
da se otroškemu zboru pridružiš tudi 
ti.  Vaje bodo ob sobotah dopoldne ob 
9'00 

Slomškovo bralno priznanje 
Za ljubitelje dobre knjige - Podobno, kakor pri bralni znački – 
prebereš tri knjige, narediš pisni ali likovni izdelek, jo predstaviš, na 
koncu dobiš pohvalo in zasluženo darilo - knjigo 
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KAJ POTREBUJETE ZA reden VEROUK V LETU 2013/14? 

 
Za družinsko katehezo ne potrebujete učbenikov. 
Liturgični zvezek je sicer priporočljiv, ni pa obvezen. 

 
VEROUČNA SPOVED 

- ob začetku šolskega leta - v tednu od 15. – 22. septembra bomo 
opravili sveto spoved in sicer po predvidenem veroučnem urniku.   

 
KATEHETSKA MAŠA  

Ob začetku veroučnega leta bo v farni cerkvi 22. septembra ob 10.30 
uri Katehetska maša. K maši vabljeni veroučenci in starši pa tudi učiteljski 
zbor in vsi, ki delate v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Skupaj bomo prosili 
Božjega blagoslova za novo šolsko in veroučno leto. 
 

PRVA SVETA SPOVED IN PRVO SVETO OBHAJILO 
 
prva sveta spoved bo med postnim časom v letu 2014 
prvo sveto obhajilo bo predvidoma junija 2014 

 
SVETA BIRMA 

 
Birma bo predvidoma v maju 2014.  
 
Kandidati za birmo, ki ob vpisu k verouku ne bodo imeli izpolnjenih 
obveznosti (nalog) za lansko leto, bodo verouk nadaljevali skupaj s 7 
razredom.  
 

 
10. ZAPOVEDI ZA VEROUČNO ŠOLO 

 prosimo, zares si jih preberite in jih upoštevajte! 

 

1. Otroka starši vsako leto vpišejo k verouku in s tem sprejmejo 
pravila veroučne šole.  

2. Maša ni obvezna. Sodi pa poleg 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 v štirinajstih dneh potrebno 
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. 

 
 

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

1 
Praznujmo in se 

veselimo / 6 € 4 € 10 € 

2 Praznujmo z Jezusom / 8 € 4 € 12 € 

3 
Kristjani praznujemo 

skupaj / 10 € 4 € 14 € 

4 Pot v srečno življenje 7 € 4 € 4 € 15 € 

5 
Znamenja 

na poti k Bogu 7 € 4 € 4 € 15 € 

6 Skupaj v novi svet 7 € 4 € 4 € 15 € 

7 Kdo je Ta? 7 € 4 € 4 € 15 € 

8 
Birmanci 

Pridi Sveti Duh 
Priprava na birmo / 

Delovni listi 
4 € 4 € 8 € 

9 
Birmanci 

Pridi Sveti Duh 
Priprava na birmo / 

Delovni listi 
4 € 4 € 8 € 
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PRIJAVNICA ZA  _____ RAZRED 
 

VEROUČNO LETO 2013/14 
ZA VEROUČENCA / VEROUČENKO 

 
Priimek: ____________________ 

ime: _______________________ 

Rojen: ___________ v/na: __________________;  

krščen: ___ddaattuumm ____v župniji:_________________ . 

Oče: _____________________;  

mati: _________________, dekl. priimek: _____________. 

Bivališče:______________________________________, 

župnija: _______________________________________  

Telefon: _______________, GSM: _______________  

Svojega otroka vpisujeva k verouku (obkrožite) 

(x) v  Cerkljah                        (x) v Krški vasi  

(xi) družinska kateheza 

in s podpisom potrjujeva, da sva seznanjena s pravili 

veroučne šole in jih v celoti sprejemava.  (Prosim, da jih 

zares prebereta) 

podpis očeta: __________________   

    podpis matere:  ________________ 

 

Svojega otroka prijavljava tudi v naslednje obveroučne dejavnosti: 

Ministranti  Slomškovo  bralno priznanje  

Otroški pevski 

zbor 

 trikraljevska akcija   

oratorij  Oratorijski dnevi  

posebnosti na katere bi radi opozorili: 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Izpolni duhovnik ob vpisu: 

ocena liturgičnega zvezka za lansko leto: __________ 

Veroučni delovni zvezek  

učbenik  

Vodnik duhovnega življenja (liturgični zvezek)  

Prispevek za ogrevanje  

  

skupaj  

 

spričevalo oddano            DA        /        NE 


