
Veroučno leto 2016/2017 (Dražgoše, Zali Log, Železniki) 

Spoštovani starši! 

Živimo sredi družbe, ki vere in krščanskih vrednot ne ceni dovolj in jih pogosto celo načrtno odriva na stran. 
To pomeni, da otrok nima veliko možnosti, da bi sam od sebe našel pot do vere, če mu ne omogočimo 
pristnega stika z njo. Pri verouku se otroci vključijo v občestvo verujočih, seznanijo se s Svetim pismom (z 
Bogom ki je ljubezen), z Božjimi zapovedmi, sv. mašo in drugimi zakramenti, s krščanskimi prazniki,  … 

Tisti starši, ki ste prinesli otroka h krstu, ste takrat obljubili, da ga boste vzgajali v nauku Kristusa in 
njegove Cerkve. Verouk vam je pri tem vašem poslanstvu velika opora in pomoč. 

Vpis 

Vpis otrok k verouku bo v župnijah: Dražgoše: v nedeljo, 4. 9., po maši pod cerkvijo; Zali Log: v nedeljo, 
4. 9., po maši v župnišču; Železniki: v torek, 6. 9., in četrtek, 8. 9., od 9h – 12h in 14h – 18h   v župnišču. 

Za vpis v 1. razred, se lahko oglasite v župnijski pisarni od ponedeljka 5. 9. dalje v času uradnih ur ali 
pa pridete k rednemu vpisu. S seboj obvezno prinesite družinsko knjižico ali krstni list otroka .  

Začetek verouka 

Katehetsko leto z veroučnimi urami bomo začeli v Železnikih ponedeljek, 12. 9., v Dražgošah v sredo, 
14. 9. in na Zalem Logu v četrtek, 15. 9. Že k prvi uri verouka naj otroci prinesejo podpisan učbenik, 
(delovni oz. črtasti) zvezek, list Srečanje, ter svoje copate (otroci naj copat ne puščajo v veroučnih 
prostorih). Vse to naj redno nosijo s seboj. V Dražgošah in na Zalem Logu k verouku spada tudi katehetska 
sv. maša, ki je med obema veroučnima urama. To velja za vse veroučence. 

Katehetski list - Srečanja 

Da bi se bolj zavedeli pomena Gospodovega dneva in nedeljske dolžnosti (KKC 2174-2188) smo pripravili 
katehetski list Srečanja. Ta naj služi kot vaš osebni pregled otrokovega življenja po veri v župniji. Obisk 
sv. maše otrok je v največji meri odvisen od staršev. Očetje in matere, spodbujamo vas, da živite skladno s 
krstnimi obljubami in tako otroke z zgledom vodite pri njihovi rasti v veri. 

Sveta spoved 

Tudi letos bo skupno spovedovanje prvo veroučno uro, pred božičem, pred veliko nočjo in ob koncu 
šolskega leta. Starši in botri, spodbudite otroke z besedo in zgledom in jim pomagajte v pripravi na spoved.  

Povabilo k sodelovanju  

Povabljeni k sodelovanju pri Slomškovem bralnem priznanju, na ministrantska srečanja ter k otroškim 
in mladinskim pevskim zborom. Povabljeni tudi, da se pridružite župnijski Karitas , skupini za krašenje 
in čiščenje cerkve. Nekateri mladi redno prihajate s svojimi starši, lepo povabljeni še drugi.  

Skavti – Žilavi žebljički  vabijo otroke od 3. razreda dalje. Skavtstvo je odlična priložnost za aktivno 
preživljanje prostega časa v naravi, kjer mladi osvojijo mnogo veščin in se hkrati duhovno oblikujejo za 
življenje. Informacije: Jan Mohorič: 051/604-414 ali Mirjam Tolar: 041/368-408. Več… zelezniki1.skavt.net. 

Splošna pravila veroučnih skupin 

1. Redno obiskovanje verouka ter nedeljskih in prazničnih svetih maš spada k temeljni pripravi na 
krščansko življenje. 

2. Kadar verouk zaradi prekrivanja s cerkvenim praznikom odpade, se namesto veroučne ure udeležimo 
svete maše. 

3. Prihajam točno. Če zamudim, potrkam, preden vstopim, pozdravim in se opravičim. 
4. Ker je veroučni urnik usklajen s šolskim urnikom in šolskimi prevozi, stalno zamujanje ali predčasno 

odhajanje ni dovoljeno, razen v izrednem v naprej dogovorjenem primeru s starši. Redne obšolske 
dejavnosti niso opravičljiv razlog za zamujanje ali predčasno odhajanje.  

5. Če manjkam, se pozanimam o zamujeni snovi in domači nalogi. K naslednji veroučni uri pridem z 
narejeno nalogo in prinesem pisno opravičilo staršev; starši lahko izostanek opravičijo tudi ustno. 
Izostanki, za katere nisem prinesel opravičila, so neopravičeni. 

6. Če sem neupravičeno manjkal več kot 5 ur, ne morem napredovati v višji razred.  
7. V učilnico vstopam v copatih. V učilnico ne prihajam s hrano in pijačo. Med uro ne žvečim. 
8. Med uro ne klepetam. Če želim govoriti, dvignem roko. 
9. K vsaki uri prinesem učbenik, zvezek z narejeno domačo nalogo in pisalo. 
10. Pred uro izklopim mobilni telefon in se z njim ne igram. V nasprotnem primeru mi katehet mobilni 

telefon vzame; prevzamejo ga lahko starši pri gospodu župniku. Enako velja tudi za druge stvari kot 
so razne igrače … 



11. Pred pričetkom ure skupaj pripravimo mize in stole, po končani uri jih pospravimo. 
12. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti ne odgovarjamo, kakor tudi ne za lastnino učencev 

(kolesa, dežniki, telefoni …) 
13. Otroci, ki v prejšnjem letu niso opravili vseh dogovorjenih obveznosti, ne morejo napredovati v višji 

letnik. Povabljeni pa so, da se skupaj s starši čim prej oglasijo pri katehetu, da se dogovorimo o 
možnostih za napredovanje. 

14. Tisti, ki ob koncu leta niso prevzeli spričevala, naj ga starši podpišejo ob vpisu in ga takoj vrnejo 
katehetu. 

Učbeniki in prispevek za katehetsko dejavnost 

Pri katehezi bomo uporabljali spodaj navedene učbenike, ki jih dobite ob vpisu. Črtaste zvezke si priskrbite 
sami. Prosimo vas, da ob vpisu s prostovoljnim prispevkom podprete vzdrževanje prostorov in katehetsko 
dejavnost v naših župnijah. Priporočeni dar za celo leto je 20 € na družino (ne glede na število otrok). 

 

 

Urnik 

Veroučni urnik je usklajen s šolskim urnikom. Za večino razredov sta na voljo po dve veroučni uri. Tako 
vam poskušamo olajšati in načrtovanje in usklajevanje obšolskih dejavnosti z veroučno uro.  

 
 

 
Kateheti 

Tine Skok, župnik tine.skok@rkc.si 031 860 126 
Boris Rozman, kaplan rozman.boris@gmail.com 040 499 100 
Francka Frakelj francka.frakelj@gmail.com 041 856 347 
Jana Gaser jana.gaser@gmail.com 041 236 945 
Alenka Kuhar alenka.kuhar@gmail.com 041 574 450 
Maja Leban majleban@gmail.com 040 572 088 

Razred 
Učbeniki in delovni zvezki 

ŽELEZNIKI 
 

1. r. 
Del. zv. PRAZNUJMO IN SE VESELIMO (1)
spričevalo, kartoteka  
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami)  

8,0 € 
2,0 € 

2. r. 
Del. zv. PRAZNUJMO Z JEZUSOM (2) 
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami) 

8,0 € 
 

3. r. 
Učbenik HODIMO Z JEZUSOM (3) 
Delovni zvezek  HODIMO Z JEZUSOM (3) 

7,5 € 
4,0 € 

4. r. 
Učbenik POT V SREČNO ŽIVLJENJE (4) 
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami) 

8,0 € 
 

5. r. 
Učbenik ZNAMENJE NA POTI K BOGU (5) 
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami) 

8,0 € 
 

6. r. 
7. r. 

Učbenik PRIDI SVETI  DUH 
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami) 

8,0 € 
 

8. r. 
9. r. 

Učbenik V ŽIVLJENJE (8) 
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami) 

8,0 € 
 

Razred 
Učbeniki in delovni zvezki   
DRAŽGOŠE in ZALI LOG 

 

1. r. 
Del. zv. PRAZNUJMO IN SE VESELIMO (1) 
spričevalo, kartoteka  
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami)  

8,0 € 
2,0 € 

2. r. 
Del. zv. PRAZNUJMO Z JEZUSOM (2) 
A4 črtasti zvezek (priskrbite sami) 

8,0 € 
 

3. r. 
Učbenik HODIMO Z JEZUSOM (3) 
Delovni zvezek  HODIMO Z JEZUSOM (3) 

7,5 € 
4,0 € 

4. r. 
5. r. 

Učbenik ZNAMENJE NA POTI K BOGU (5) 
A4 črtasti zvezek, ki ga priskrbite sami   

8,0 € 
 

6. r. 
7. r.  
8. r. 
9. r. 

Učbenik PRIDI SVETI  DUH (imate že od lani) 
A4 črtasti zvezek (imate že od lani) 

 
8,0 € 

 

 Železniki 
Ura PON TOR SRE ČET PET 
7:15 
8:00 

9.r.  
(Jana) 

 
7.r. 

(kaplan) 
6.r. 

(kaplan) 
 

      

13:10 
13:55 

3.r. (13:30) 
(župnik) 

6.r. 
(kaplan) 

 
5.r. 

(Alenka) 
4.r. 

(Jana) 

14:00 
14:45 

3.r. (14:30) 
(župnik) 

  
2.r. (14:10) 

(Maja) 
8.r. 

(Jana) 
15:00 
15:45 

 
7.r. 

(kaplan) 
 

1.r.  
(Maja) 

4.r. 
(Jana) 

16:00 
16:45 

   
1.r. 

(Maja) 
 

17:00 
17:45 

   
2.r. 

(Maja) 
 

      

     
mladinska sk. 

20h (19h) 

 Dražgoše  Zali log  
Ura SRE ČET 

16:00 
16:45 

1. r.  
(Francka) 

3. r.  
(župnik) 
6., 7. r  

(kaplan) 

1., 2. r.  
(Jana) 
3. r.  

(župnik) 
6., 7. r  

(kaplan) 

17:00 sv. maša sv. maša 

17:45 
18:30 

4., 5. r.  
(Francka) 

8., 9. r.  
(kaplan) 

4., 5. r.  
(Jana) 
8., 9. r.  
(kaplan) 

 
Mladinska skupina je za vse tri 

župnije v petek 20h (19h) 


