
VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI 2022-2023 
 

Spodaj podpisani oče / mati / skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in 

potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter z njimi soglašam. 
 

Župnija Radenci 
 

Ime in priimek otroka: ____________________________________________ 

Razred:   ____________________________________________ 

Datum rojstva:  ____________________________________________ 

Naslov, poštna št. in pošta: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ime in priimek starša / skrbnika:_________________________________________ 

E-pošta staršev ali skrbnikov:____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Telefon staršev ali skrbnikov:____________________________________________ 

Kontaktni podatki se uporabljajo za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku. 

 

Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri 

župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih: 

                         

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. 

Zagotavljamo, da bo Župnija Radenci zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila 

izključno za izvajanje in obveščanje o župnijski katehezi, ter s tem povezanimi dejavnostmi 

v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim 

osebam.  

 

Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini 25€ za prvega otroka 

in 10€ za vsakega naslednjega otroka, ki ga bom v celoti poravnal/a ob vpisu (če kdo ne 

more, naj se dogovori z g. župnikom). 

S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov in fotografij za arhiv Župnije Radenci 

in objavo na spletnih straneh ter v tiskanih medijih Katoliške Cerkve v skladu s Pravilnikom 

o verski dejavnosti. 

 

 

Kraj in datum: ___________________________________ 

 
 

Podpis očeta / matere / skrbnika: ________________________ 

Veroučne knjige: 

1. razred: Božji otrok sem – delovni zvezek 12 EUR 

2. razred: Praznujmo z Jezusom – delovni zvezek 12 EUR 

3. razred: Kristjani praznujemo skupaj 12 EUR 

4. razred: Pot v srečno življenje – učbenik 9,50 EUR 

Pot v srečno življenje – delovni zvezek 7,50 EUR 

5. razred: Znamenja na poti k Bogu – učbenik 9,50 EUR 

Znamenja na poti k Bogu – delovni zvezek 7,50 EUR  

6. razred: Skupaj v novi svet – učbenik 9,50 EUR 

Skupaj v novi svet – delovni zvezek 7,50 EUR 

7. razred: Za tvojo duhovno rast – učbenik 13,5 EUR + navaden črtasti 

zvezek 

8. razred: Za tvojo duhovno rast – učbenik 13,5 EUR + navaden črtasti 

zvezek 

9. razred: Sveto pismo + navaden črtasti zvezek 

 

Vsak veroučenec ima poleg učbenikov še Liturgični zvezek (2,40 EUR). 

 

Vpis k verouku bo v soboto, 3. septembra, od 14-18. uri v župnijski 

pisarni (vsi razredi). Tisti, ki resnično ne morete v soboto, pridite v 

nedeljo, 4. septembra po sv. maši ob 10. uri (do 12. ure). 
 

Starši seboj prinesite:  

- izpolnjeno vpisnico,  

- potrdilo oz. spričevalo prejšnjega veroučnega leta, 

- lanski liturgični zvezek, 

- denar za zvezke in dar za verouk. 
 

 

Urnik verouka: 

URA PONEDELJEK TOREK ČETRTEK 

15.00-15.45 3. r. 7. r. 4. r. 

15.50-16.35 2. r. 5. r. 6. r. 

16.45-17.30 1. r. 9. r.  8. r. 
 

 

Prvi razred ima verouk skupaj z enim od staršev (v primeru, da starši ne 

morejo, so lahko botri, stari starši). 
 

 

Začetek verouka bo v ponedeljek, 5. septembra.   

 


