
Veroučno leto 2020/2021  
(Dražgoše, Zali Log, Železniki) 

Vpis 
Obvezen vpis k verouku za učence 1. razreda iz vseh treh župnij bo v ponedeljek, 31. 8., od 9. do 11. ure in 14. 

do 17. ure v župnišču v Železnikih. K vpisu prinesite družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o krstu otroka. 

Predhodna razdelitev v veroučne skupine za 2. do 9. razred 
Da bi se izognili gneči ob vpisu, VPIS za veroučence od 2. do 9. razreda NI POTREBEN. Te veroučence smo že 

sami razdelili v skupine. Razdelitev vidite v urniku, poimenski seznam pa je objavljen na oglasni tabli pred 
cerkvijo v Železnikih.  

Kdor še nima učbenika, ga bo prejel pri prvi uri. Pri prvi uri naj otroci tudi poravnajo prispevek za učbenik 

oz. veroučno gradivo (3. r. – tudi delovni zvezek) ter prispevek za katehezo. Kjer je v družini več otrok, naj 
prispevek za katehezo prinese starejši od otrok iz družine.   

Če želite, vse to lahko uredite sami v ponedeljek, 31. 8., od 9. do 11. ure in 14. do 17. ure v župnišču v Železnikih. 

Menjava skupin 
Kjer vam dodeljena skupina ne ustreza, si sami uredite zamenjavo. Novo izbrano  skupino, ter osebo s katero se je 
zamenjal pa čimprej pisno sporočite katehetu (najkasneje do petka, 11. 9.). Enostranska prehajanja, zaradi omejitve 
števila veroučencev v razredu, niso mogoča.  

Urnik 
Veroučni urnik je objavljen na spletni strani in na oglasni tabli. Usklajen je s šolskim in upošteva tudi udeležbo na 
izbirnih predmetih. Če se v kakšnem primeru verouk prekriva z izbirnim predmetom, je za ta izbirni predmet, po 
zagotovilu OŠ, možno izbrati drug termin.  

Veroučna pravila 
Z vpisom k verouku sprejemate splošna veroučna 
pravila, ki so objavljena na spletni strani 
(www.obcestvo.si/dejavnosti/verouk) 

Učbeniki in katehetski prispevek  
Pri katehezi bomo uporabljali navedene učbenike oz. 

veroučno gradivo. Črtaste zvezke A4 si priskrbite 
sami (3. r. uporablja delovni zvezek).  

Duhovniki dekanije Škofja Loka smo se dogovorili, da 
bomo na začetku vsakega veroučnega leta zaprosili 
starše za katehetski prispevek:  

• za prvega otroka 25 €,  
• za drugega otroka 15 €,  
• za tretjega otroka 10 €,  
• za četrtega in naslednje otroke ni prispevka.  

Začetek verouka – od 7. 9. dalje 
Prvo veroučno uro otroci vrnejo spričevala.  

Dobili bodo liturgični list, učbenik (kdor ga še nima), 
poravnali prispevek. 

Otroci od 4. r. dalje bodo pristopili k spovedi. 

V Dražgošah in na Zalem Logu k verouku spada tudi katehetska sv. maša, ki je po prvi veroučni uri.  

V Železnikih bo uvodna ura za 1. razrede po urniku skupaj s starši v cerkvi. 

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 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. 

Kateheti 
Manja Mohorič manja.mohoric1@gmail.com 041 909 176 
Francka Frakelj francka.frakelj@gmail.com 041 856 347 
Jana Gaser jana.gaser@gmail.com 041 236 945 
Matej Rus, kaplan rusmatej2@gmail.com 041 504 102 
Tine Skok, župnik tine.skok@rkc.si 031 860 126 

Razred 
Učbeniki in delovni zvezki 

DRAŽGOŠE, ZALI LOG, ŽELEZNIKI 
 

1. r. 
Učbenik BESEDE ŽIVLJENJA 1 
veroučno spričevalo, kartoteka  
     Črtasti zvezek A4 (priskrbite sami).  

9,00 € 
3,00 € 

2. r. 
Učbenik BESEDE ŽIVLJENJA 1 
     Črtasti zvezek A4 (priskrbite sami). 

9,00 € 

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

9,00 € 
5,00 € 

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

9,00 € 
 

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

9,00 € 
 

6. r. 
Učbenik SKUPAJ V NOVI SVET (6) 
     Črtasti zvezek A4 (priskrbite sami). 

9,00 € 
 

7. r. 
Veroučno gradivo bodo dobivali sproti. 
     Črtasti zvezek A4 (priskrbite sami). 

9,00 € 
 

8. r. 
Veroučno gradivo bodo dobivali sproti. 
     Črtasti zvezek A4 (priskrbite sami). 

9,00 € 
 

9. r. 
Veroučno gradivo bodo dobivali sproti. 
     Črtasti zvezek A4 (priskrbite sami). 

6,00 € 
 


