
Veroučno leto 2019/2020  
(Dražgoše, Zali Log, Železniki) 

Vpis 
Vpis v veroučno šolo za učence vseh razredov bo v župnijah: Železniki:  
v ponedeljek, 2. 9., od 8. do 12. ure in 14. do 18. ure v župnišču; Dražgoše:  
v nedeljo, 1. 9., po maši pod cerkvijo; Zali Log: v nedeljo, 1. 9., po maši  
v župnišču.  
K vpisu obvezno prinesite veroučno spričevalo. K vpisu v 1. razred s seboj 
obvezno prinesite družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o krstu otroka.  

Začetek verouka 
Katehetsko leto bomo začeli v Železnikih v ponedeljek, 9. 9., v Dražgošah v 
sredo, 11. 9. in na Zalem Logu v četrtek, 12. 9. Že k prvi uri verouka naj 
otroci prinesejo podpisan učbenik, (delovni oz. črtasti A4) zvezek, katehetski 
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 po prvi veroučni uri.  

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

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 ter jim pomagajte v pripravi na spoved.  

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. 

Povabilo k sodelovanju  
Povabljeni k sodelovanju pri Slomškovem bralnem priznanju, na 
ministrantska srečanja, k otroškim in mladinskim pevskim zborom, 
skavtom in župnijski Karitas.  

Povabljeni tudi k skupinam za krašenje in čiščenje cerkve. Nekateri mladi 
redno prihajate s svojimi starši, lepo povabljeni še drugi.  

Kateheti 
Bernarda Kavčič bernarda.kavcic1@gmail.com 041 642 298 
Francka Frakelj francka.frakelj@gmail.com 041 856 347 
Jana Gaser jana.gaser@gmail.com 041 236 945 
Tine Povirk, kaplan tine.povirk@gmail.com 040 534 690 
Tine Skok, župnik tine.skok@rkc.si 031 860 126 

Učbeniki in prispevek za katehetsko dejavnost 
Pri katehezi bomo uporabljali navedene učbenike oz. veroučno gradivo.  
Črtaste zvezke A4 si priskrbite sami.  
 
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.  

Sklep je bil potrjen in se v vseh župnijah dekanije izvaja do nadaljnjega. 
 

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 € 
2,50 € 

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). 

5,00 € 
 


