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Vpisna prijavnica za otroka 
VEROUČNO LETO 2017/18 

podatki o otroku 

priimek in ime otroka:  

razred:  šola:  

datum rojstva:  kraj rojstva:  

datum krsta:  župnija krsta:  

podatki o starših 

priimek in ime očeta otroka:  

priimek in ime matere:  dekliški priimek:  
(če sta poročena)  

datum cerkvene poroke:  župnija poroke:  

poln naslov:    poštna št.:  pošta:  

telefon:  e-pošta:  

 

podpis staršev:   
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ nujno odreži!! 
Spoštovani starši! Za osvežitev in točnost podatkov in ker se večkrat spreminjajo, prosim če izpolnite to prijavnico v 
celoti (čitljivo! Tudi datum in župnijo krsta, za birmance še posebej!!) in bo uporabljena samo za potrebe župnije.  

PRVA URA JE TUDI OBVEZNA URA SREČANJA KATEHETA S STARŠI ZA VSE RAZREDE. VABLJENI. 
ZAČETEK VEROUKA IN VPIS OZ. ODDAJA PRIJAVNICE BO ZA VSE RAZREDE V ČASU PRVE VEROUČNE URE 

V TEDNU OD 11 DO 15. 9. 2017: 
 

Takrat se bomo kateheti srečali v učilnici z otroki in 
starši. Otroci bodo dobili učbenike, delovne in 
liturgične zvezke ter ostala navodila. Ob ceni, ki jo 
boste lahko poravnali to uro, je vključen tudi majhen 
prispevek za vso katehetsko leto za učne 
pripomočke, zimsko kurjavo… Celoten znesek, ki 
ga upam, da boste zmogli, znaša 25€. (pribl. 13€ 
za učila + prispevek za celo leto). Učila pomeni: 
učbenik, delovni in liturgični zvezek. Liturgični zvezek 
je tudi obvezen in stane 2,00€). Vse skupaj torej:  

1. razred:    učila   10,00 € + prispevek 
2. razred:    učila   10,00 € + prispevek 
3. razred:    učila   13,50 € + prispevek 
4. razred:    učila   14,00 € + prispevek 
5. razred:    učila   14,00 € + prispevek 
6. razred:    učila   14,00 € + prispevek 
7. razred:    učila   14,00 € + prispevek 
8. razred:    učila   14,00 € + prispevek 
9. razred:            /          + prispevek 

Z veseljem začnimo veroučno in šolsko leto 
2017/2018. 

RAZRED/katehet/učilnica DAN URA 

1. RAZRED 
    (Marinka Kralj) 
    učilnica:  Cecilija 

ČET 
15:00 – FR 
16:00 – 1., 4.OŠ 
17:00 – L, H

2. RAZRED 
    (Zofka Rebernik) 
    učilnica:   Judita 

ČET 
15:00 – FR, 
16:00 – 1., 4. OŠ 
17:00 – L, H 

3. RAZRED- prvoobhajanci 
    (Marinka Kralj) 
    učilnica:  Cecilija 

TOR 
15:00 – FR 
16:00 – L, H 
17:00 – 1., 4. OŠ

4. RAZRED 
    (Ljudmila Par) 
    učilnica:  Judita 

PON 
15:00 – FR 
16:00 – L, H 
17:00 – 1., 4. OŠ

5. RAZRED 
    (Irena Božnik Recko) 
    učilnica:  Judita 

TOR 
15:00 – FR   
16:00 – L 
17:00 – 1., 4. OŠ, H

6. RAZRED 
    (Gvido Par) 
    učilnica:  Maksimiljan 

TOR 
15:00 – L, H ,1. OŠ   
16:00 – FR, 4. OŠ 
17:00 – rezerva

7. RAZRED 
    (Darja Sintič) 
    učilnica:  Maksimiljan 

PON 
15:00 – FR, 1. OŠ 
16:00 – 4. OŠ, H 
17:00 – L 

8. RAZRED - birmanci 
    (Srečko Hren) 
    učilnica:  Cecilija 

PON 
15:00 – FR, H 
16:00 – L, 1., 4. OŠ   
17:00 – rezerva

9. RAZRED 
    (Marinka, Karin, Srečko) 
    učilnica:  Frančišek 

PET 
15h – 9. razred 
20h – srednješolci 
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