
DRUŽINSKA   PRIJAVNICA  RAZLOG:  
 

 

BIVALIŠČE  
(Kraj ulica, h.št., pošta) 

 stanovanje 
(blok-nadst./št.; hiša…) 

 

(Hišno ime/priimek)  telefon  

OČE: ime  priimek  

datum roj.  kraj rojstva  

(ime roj.)  (priimek roj.)  (bivališče ob roj.)  
 

stan  poklic  

telefon  e-posta  veroizpoved  
 

KRST: župnija   datum  

OBHAJILO: župnija  datum  

BIRMA: župnija  datum  
 

MATI: ime  priimek  

datum roj.  kraj rojstva  

(ime roj.)  priimek roj.  (bivališče ob roj.)  
 

stan  poklic  

telefon  e-posta  veroizpoved  
 

KRST: župnija   datum  

OBHAJILO: župnija  datum  

BIRMA: župnija  datum  
 

POROKA � cerkvena - datum  župnija  

 � samo civilna - datum  kraj  

 � drugo (živi sam-a, živita neporočena 
skupaj, ločitev, poroka v načrtu …)  

 
OTROCI: 
 

1. ime  priimek  priimek roj.  

datum roj.  kraj rojstva  bivališče ob roj.  
 

KRST: župnija   datum  

verouk in ostali zakramenti 
(vpis v ..razred, prijava za krst…) 
(že prejeti zakramenti…) 

 

 

pri odraslem: poklic  samski, poročen …  

bivališče in župnija  poročen z:  
 

2. ime  priimek  priimek roj.  

datum roj.  kraj rojstva  bivališče ob roj.  
 

KRST: župnija   datum  

verouk in ostali zakramenti 
(vpis v ..razred, prijava za krst…) 

 

pri odraslem: poklic  samski, poročen …  

bivališče in župnija  poročen z:  
 

 



3. ime  priimek  priimek roj.  

datum roj.  kraj rojstva  bivališče ob roj.  
 

KRST: župnija   datum  

verouk in ostali zakramenti 
(vpis v ..razred, prijava za krst…) 

 

pri odraslem: poklic  samski, poročen …  

bivališče in župnija  poročen z:  
 

4. ime  priimek  priimek roj.  

datum roj.  kraj rojstva  bivališče ob roj.  
 

KRST: župnija   datum  

verouk in ostali zakramenti 
(vpis v ..razred, prijava za krst…) 

 

pri odraslem: poklic  samski, poročen …  

bivališče in župnija  poročen z:  

 
Ob prijavi za krst: BOTRI 

boter 1: ime  priimek  

bivališče in župnija  župnija  

boter 2: ime  priimek  

bivališče in župnija  župnija  
 

 

DRUGI ČLANI NA DOMU: 

1. Ime  priimek  datum roj.  kraj rojstva  

(ime roj.)  (priimek roj.)  (Bivališče ob roj.)  

družinska vez (stari oče/mati, stric, teta, nečak(inja), drugo…)  

stan  poklic  veroizpoved  
 

2. Ime  priimek  datum roj.  kraj rojstva  

(ime roj.)  (priimek roj.)  (Bivališče ob roj.)  

družinska vez (stari oče/mati, stric, teta, nečak(inja), drugo…)  

stan  poklic  veroizpoved  
 

OPOMBE PRI SREČANJU 

(preselili iz, dogovor o poroki, priprava na krst, skupina verouka, dodatne dejavnosti, v župniji bi želeli sodelovati …)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Starši se strinjamo s prijavo za krst oz. vpisom k verouku. Dovoljujemo da se osebni podatki s te prijavnice lahko 
uporabljajo za pastoralno dejavnost v župnijah. 
 
Kraj in datum ______________________________                 Podpis staršev: _______________________ 
 


