
VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI 
 
Spodaj podpisani oče/mati/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in 
potrjujem, da sem seznanjen s programom in spodbudo za lepo sodelovanje in da s tem 
soglašam. 
 
Župnija: TOMAJ;  Razred: ______________ 
 
________________________________________ Ime in priimek otroka 
 
________________________________________ Datum rojstva  
 
________________________________________ Datum in župnija krsta 
 
________________________________________ Naslov, poštna številka in pošta  
 
________________________________________ Ime in priimek starša ali skrbnika  
 
________________________________________ E-pošta staršev ali skrbnikov  
 
________________________________________ Telefon staršev ali skrbnikov 
(podatke izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami) 
Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku 
ali morebitnih spremembah urnika. 
 
Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri 
župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njim: 
 
___________________________________________________________________  
 

Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. 

 
Zagotavljamo, da bo Župnija TOMAJ zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila 
izključno za izvajanje in obveščanje o župnijski katehezi ter z njim povezanimi dejavnostmi v 
župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim 
osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. 
Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za ogrevanje pastoralnih prostorov in stroške 
kateheze v višini 15€ . 
Veroučne knjige ali zvezke poravnajo starši do konca meseca septembra. Priporočamo 
uporabo izposojenih učbenikov, delovni zvezki so osebni. 
S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov in fotografij za arhiv Župnije TOMAJ  in 
objavo na spletnih straneh in v tiskanih medijih Katoliške Cerkve v skladu s Pravilnikom o 
verski dejavnosti. 
 
Kraj in datum: __________________________ 
 
Podpis očeta/matere ali skrbnika: ______________________ 



 
 
SPODBUDA ZA LEPO SODELOVANJE IN DRUGI NAPOTKI 
 

1. Otrok redno obiskuje verouk po programu 
2. Izostanek od verouka opravičijo starši (ustno, pisno, telefonsko na 041 649 617 – 

župnik oz. katehistinja Andreja – 040 126 661, ali na mail: 
gabrijelvidrih1@gmail.com;andreja.daolio@gmail.com 

3. Otroci redno obiskujejo nedeljske sv. maše s starši, če je le mogoče 
4. Redno izpolnjujejo Liturgični zvezek, ki ga izpolnijo z nalogami v zvezku in z listki, ki 

jih dobijo pri bogoslužju – starši pri tem pomagate (obnovite nedeljsko božjo besedo) 
in ga redno prinesejo k verouku; izgovorov kot so npr. “sem pozabil” ali “mama mi ni 
dala v torbo” ipd. se ne upoštevajo 

5. V delovnih zvezkih dopolnijo doma tisto, kar pri verouku ne utegnemo 
6. Skupaj s starši doma zmolite vsaj večerno molitev, priporočamo tudi branje sv. pisma 
7. Starše prosimo, da se prostovoljno prijavite za čiščenje veroučnih prostorov 
8. Otroke prosimo, da v veroučilnici uporabljate copate 
9. Telefoni in druge čvekalne naprave niso zaželjeni 
10. Priprava za prvoobhajance je enoletna (3. razred), za birmance dvoletna (letos 8. In 

9. Razred) 
11. Za 1.,2.,in 3. razred in za birmansko skupino so samo delovni zvezki, za 4.,5.,in 6. 

razred oboje 
12. Birmanska skupina v znamenje resnosti priprave, kot vsako leto tudi letos sodeluje v 

župnijski dejavnosti: lahko pri bogoslužju (branje beril, ministriranje, bralci prošenj), 
Karitas, pevski zbor (otroški)…  

13. S to spodbudo soglaša tudi Župnijski pastoralni svet 
 
 
Gabrijel Vidrih, župnik 

mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com;andreja.daolio@gmail.com

