
 

ŽUPNIJA IVANČNA GORICA 
 

PRIJAVNICA ZA  
OSNOVNOŠOLSKO KATEHEZO 

 LETO 2022/23 

Naslov bivanja:  

 
 
 

Telefon staršev (GSM):  
 
 

E-naslov staršev, lahko tudi otroko-

vega:                                      
_______________@_______ 
_______________@_______ 

 

Spodaj podpisana starša 
VPISUJEVA NAJINEGA OTROKA  

 
ime in priimek otroka:  
 
_______________________________________________ 

 
rojenega dne: _____________________________,  

v kraju: ____________________________________, 

krščenega v župniji: ______________________,  

 
v ________ razred verouka ali 

  
v                  KDP   1,   2,   ali  3 

 
Otrok je pripravljen sodelovati tudi: 
 
• kot ministrant(ka) 

• s petjem v otroškem zboru 

•  z igranjem ali petjem v mladinskem 

zboru (7. do 9. razred) 

• pri Slomškovem bralnem priznanju 

• kot bralec berila ali prošenj pri bogo-

služju (8. in 9. razred) 

• dramski skupini »mlad oznanjam rad« 

za predstavitev sporočila Božje besede 

• drugo:____________________________ 

IZJAVA STARŠEV:  

Skupaj z otrokom smo se odločili za 

življenje v veri in za pot Cerkve. 

Otrok bo redno prihajal k verouku in 

pri njem sodeloval;  

udeleževal se bo tudi drugih srečanj, 

ki bodo organizirana za veroučence. 

Kot starša ga bova spodbujala k  

dobremu in mu s svojim zgledom  

pomagala rasti v veri in se tudi sama 

udeleževala nedeljskih in prazničnih 

bogoslužij ter srečaj za starše. Tako 

bova izpolnjevala obljubo, ki sva jo 

dala pri krstu najinega otroka: v  

skupnosti Cerkve odkrivati, kako nas 

Bog ljubi. 

S podpisom tudi potrjujeva, da se 

strinjava z morebitno objavo fotogra-

fij otrok, ki bi nastale v času verouč-

nih srečanj za katehetsko pastoralne 

namene (Krmar, župnijska spletna 

stran ali priložnostne publikacije). 
 
Datum: __________________          
 
Podpis staršev:  
 
_____________________________________  
 
_____________________________________ 

 

VPIS H KATEHEZI 
Starši vpišejo otroka v termin, ki je na 
voljo, vrnejo podpisano spričevalo, ku-
pijo veroučne knjige, ki jih otroci dobijo 
pri verouku in poravnajo veroučni  pri-
spevek (za kurjavo, peleti so se od lani 
podražili za več kot 100%, vzdrževanje 
prostorov, za učne pripomočke in 
druge stroške).  

Prispevek je 40 € za enega otroka in   
50 € če sta v družini otroka dva ali več.  
Plačila prispevka so oproščeni brezpo-
selni starši. Če ste v družini kakorkoli 
socialno ogroženi, to ob prijavi osebno 
povejte in bo stroške (lahko tudi knjig 
in zvezkov) krila župnija! Stroške lahko 
poravnate tudi naslednji mesec, če je v 
septembru že preveč družinskih izdat-
kov. Seveda pa lahko tisti, ki zmorete, 
darujete tudi več. Prispevek za stroške 
verouka je zares majhen (še posebej v 
primerjavi z drugimi tečaji, treningi, 
glasbeno šolo ipd. plačljivimi obšol-
skimi dejavnostmi). Župnija se vzdržuje 
izključno z darovi vernikov, ki jih le ti 
prispevajo ob obisku bogoslužij. Stro-
ške kateheze pa s tem prispevkom 
lahko deloma krijete tudi tisti, ki ste le 
občasno v naši cerkvi. 
 

Cenik potrebščin: 
Vsi udeleženci kateheze imajo Litur-
gični zvezek, ki želi biti veliko več kot 
samo prostor za lepljenje lističev. Več o 
njem pri verouku in na srečanjih s 
starši.  
Otroci od 1. do vključno 7. razreda in 
udeleženci KDP bodo za 20 € dobili vse 
potrebščine (učbenik, delovni zvezek ali 
navadni zvezek, liturgični zvezek). 
Kdor ima svoj učbenik, bomo razliko 
odšteli.  
2. razred: Poleg navedenega prejmejo 
tudi celotno Sveto pismo, ki ga boste 
lahko izbrali. Ta Biblija bo potem tudi 
pripomoček v pripravi na birmo in 
spremljevalka v življenju. 

Birmanci: Za liturgični zvezek in ostali 
material prispevajo 10 €. Vsem močno 
priporočamo revijo Najst. 

Vpis vseh otrok h katehezi bo v 

župnijski pisarni:  
med 13. in 15. septembrom med 
14.30 in 18.30 uro. 
Udeleženci Kateheze Dobrega Pa-
stirja naj se do konca avgusta prijavijo 
katehistinji ReNati osebno ali na tel. 
031 627 854 ter  
renata.stromele@rkc.si 
 

Kateheza po urniku se začne v  
torek, 13. septembra.  
Vsi otroci pa se zberejo  v sredo, 8. sep-
tembra, na praznik Marijinega rojstva ob 
18.00 v cerkvi in sodelujejo pri praznič-
nem bogoslužju ob 19.00.  
Takrat prejmejo spričevala, tisti, ki ste jih 
oddali in jih še niste prevzeli, vsi otroci 
pa dobijo liturgični zvezek.  

 

Katehetska nedelja bo 18. septembra               
ob 10. uri. Otroci, ki so pripravljeni oznaniti 
sporočilo z igro, se dobijo ob 9. uri. Vsi otroci 
k sv. maši prinesejo k blagoslovu šolsko torbo 
ali glasbeni inštrument ali športni rekvizit…  

 

Mavrica:  
Vabimo vas, da naročite  revijo Mavrica 
za otroke do 6. razreda.  
 

Najst:    
Revija za najstnike  7., 8.,9., r. (letna na-
ročnina za šest številk + knjiga Čista 
zmaga (v vrednosti 14,90 € + zapestnica) 
= 29.40 € 

Veselimo se novega  
katehetskega leta in vas  
z veseljem pričakujemo. 

Župnik, katehistinje in animatorji 

mailto:renata.stromele@rkc.si

