
  

OBVESTILO IN PRIJAVNICA ZA VPIS V 

VEROUČNO ŠOLO 2017/2018

Vpis otrok v verouččno sčolo bo potekal vsak delovni dan od ponedeljka, 28. 8. 2017,

do torka, 5. 9. 2017, od 17.00 do 18.00  v verouččni uččilniči. 

Starsč i ob prvem vpisu:

 prinesete  izpolnjeno  prijavničo  in  druzč insko  knjizč ičo  oz.  krstni  list  otroka

(potrebujemo podatek o datumu krsta in zčupniji, v kateri je bil otrok krsčččen),

 kupite liturgiččni zvezek ter

 poravnate prostovoljni prispevek za ččisčččenje in ogrevanje (predlagan znesek je

20 € na družino).

Starsč i ob vpisu:

 prinesete podpisano spriččevalo,

 preverite podatke ob vpisu in kupite verouččne uččbenike ter

 poravnate prostovoljni prispevek za ččisčččenje in ogrevanje (predlagan znesek je

20 € na družino).

Liturgiččni zvezek je od prvega do sčestega razreda obvezen in je zče v vsčtet k prispevku

za verouččne  uččbenike.

Ob vraččilu rabljenega uččbenika se od prispevka za uččbenike odsčteje 2 €, prav tako se

odsčteje 2 €, čče se odloččite za nakup rabljenega uččbenika. 



Z veroukom začčnemo v  ponedeljek,  4.  septembra, po urniku.  Otroči  naj  k  vsaki

verouččni uri  prinesejo verouččne knjige, pusčččičo s pisali ter čopate. 

 Prispevki:

Razred
Učbeniki in

liturgični
zvezek

Prostovoljni predlagan
prispevek za čiščenje

in ogrevanje na
družino

1. 3 €

20 €

2. 12 €

3. 13 €

4. 15 €

5. 15 €

6.  15 €

7. /  

8. in 9. 
(birmanci) /

URNIK

Dan v tednu Ob 16.00 Ob 17.00

PONEDELJEK / 2. razred 
7. razred

TOREK / 2. razred 
8. in 9. razred

SREDA 3. razred
4. razred

1. razred
3. razred
4. razred

ČČETRTEK /
1. razred
5. razred
6. razred



 
 
 

VPIS V VEROUČNO ŠOLO  

1. RAZRED 
v letu 2017/2018 

Župnija Ljubljana Sv. Križ 
 

Ime in priimek otroka 

 

 

Datum in kraj rojstva 

 

 

Datum krsta in župnija krsta 

 

 

Ime in priimek očeta 

 

 

Ime in (dekliški) priimek matere 

 

 

Naslov in kraj bivanja 

 

 

Telefon (oče in mati) 

Mati: 

Oče: 

Elektronski naslov 

 

 

Datum in podpis: ______________________________________________ 


