
 

 

RAZPIS 
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA  I. STOPNJA 

Usposabljanje za delo z otroki v starosti od 3 - 6 let 
 
PROGRAM JE NAMENJEN: 
Staršem, duhovnikom, katehistom in vsem, ki želijo spoznati, kako na preprost način posredovati velike 
skrivnosti krščanske vere majhnim otrokom in skupaj z njimi vstopiti v Božje kraljestvo. Kateheza Dobrega 
pastirja upošteva otrokove verske zmožnosti in črpa vsebino iz Svetega pisma in katoliške liturgije. 

KJE BO POTEKAL PROGRAM: 
V Župniji Marije Snežne, Zgornja Velka 43, 2213 Zgornja Velka. Za oddaljene je po dogovoru možnost nočitve. 
 

KDAJ:  * 2. - 5. marec 2023 (čet. in pet. popoldan ter sob. in ned. ves dan) 

 * 9. - 12. marec 2023 (čet. in pet. popoldan ter sob. in ned. ves dan) 

* 8. - 11. junij 2023 (čet. in pet. popoldan ter sob. in ned. ves dan) 
* 7. - 10. september 2023 (čet. in pet. popoldan ter sob. in ned. ves dan) 

* 22. - 25. februar 2024  ali pred 1. majem 2024 (odločitev v skupnem dogovoru) 
 

OBSEG PROGRAMA: 
Celotno usposabljanje KDP je tristopenjsko: KDP I (za delo s 3-6), KDP II (6-9), KDP III (9-12 letnimi otroki) 
Pogoj za vpis na višjo stopnjo je uspešno zaključeno usposabljanje prejšnje stopnje. 

Skupni del programa KDP I obsega 100 ur in vključuje: predavanja, osebni študij, praktične predstavitve 
posameznih tem, pisanje priročnika ter individualne in skupinske vaje. 

Osebno delo vključuje: pisanje strani priročnika, izdelavo materialov, branje strokovne literature in 
opazovanje v atrijih. V času programa udeleženec opravi kratko prakso v izbranem atriju, po končanem 
skupnem programu pa še celoletno prakso v atriju. 

Usposabljanje KDP I je zaključeno, ko kandidat opravi vse obveznosti, ki jih zahteva program, in uspešno izpelje 
celotno srečanje v atriju ob prisotnosti predstavnika Akademije Mericianum. Po zaključenem skupnem 
programu udeleženec prejme potrdilo o opravljenem programu KDP I. Ko opravi vse obveznosti 
usposabljanja KDP I, prejme spričevalo KDP I. Potrdilo in spričevalo o usposabljanju podeljuje Akademija 
Mericianum. Potrdilo in spričevalo nista javno veljavna dokumenta. 

IZVAJALCI: 
s. Marjeta Cerar in s. Darjana Toman s sodelavci. 

VPIS: 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite najkasneje do 20.1.2023 na naslov: 
s. Marjeta Cerar, Akademija Mericianum, Sv. Duh 244, 4220 Škofja Loka. Število udeležencev je omejeno. 
Po prijavi in plačilu are se sklene pogodba med kandidatom in Uršulinskim zavodom.  

CENA: 
Stroški programa znašajo 700 € in 22% ddv, kar skupno znaša 854 €. Udeleženec programa ob vpisu vplača 
na TRR aro v višini 200 € kot potrditev prijave, ostalo pa lahko poravna v več obrokih (500 € do 30.9.2023, 
ostalo najkasneje do 31.1.2024). Kdor meni, da tega prispevka ne bi zmogel poravnati v celoti, naj pokliče na 
informacije. Vplačila se nakazuje na Uršulinski zavod, TRR pri NLB št. SI56 0201 0025 9049 427, namen 
nakazila: »KDP I Štajerska ter ime in priimek udeleženca«, sklic: 01-2023. 

Are se ne vrača, četudi bi kandidat kasneje odstopil od pogodbe in ne bi nadaljeval usposabljanja.  

DIPLOMA: 
Po zaključku III. stopnje kandidat dobi diplomo in naziv katehist KDP. Na podlagi Slovenskega katehetskega 
načrta iz leta 2018 (člen št. 8 in 24) kandidat z diplomo KDP lahko zaprosi za pridobitev kanoničnega 
poslanstva za izvajanje kateheze v Cerkvi na Slovenskem.  

INFORMACIJE: 
s. Marjeta Cerar: tel. 068 614 297; e-naslov: info@kdp-slo.si ali marjeta.cerar@rkc.si. 
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