
 

ŽUPNIJA ŽIRI 

Župnijski urad 

Jobstova 34, 4226 Žiri 

 

Urnik verouka za  veroučno leto 2020 ~ 2021 

 

razred dan ura učilnica 

1. torek 16.00 – 17.30 1 

2. torek 13.30 – 15.15 1 

3. torek 13.30 – 15.15 2 

4. ponedeljek 16.00 – 17.30 1 

5. sreda 12.45 – 14.30 1 

6. sreda 15.00 – 16.45 1 

7. četrtek 14.30 – 16.00 1 

8. četrtek 16.00 – 17.30 1 

9. petek 17.00 – 17.45 mladinska soba 

 

Zaradi nevarnosti koronavirusa bo v letošnjem veroučnem letu verouk 

potekal nekoliko drugače. Veroučenci bodo razporejeni v skupine 

manjše od 10. Srečanje posamezne skupine bo enkrat mesečno dve uri 

skupaj (prvi, drugi, tretji ali četrti teden v mesecu). Za ostali dve uri 

bodo veroučenci skupaj s starši naredili domačo nalogo, ki jo bo razložil 

pri verouku katehet. Z veroukom po urniku začnemo 14. septembra. 

 



 

 

ŽUPNIJA ŽIRI 

Župnijski urad 

Jobstova 34, 4226 Žiri 

 

   Vpis vseh veroučencev bo potekal po triadah in sicer: 

1.r.-3.r. torek, 7.9. 2020 15.00 – 18.00 ure 

4.r.-6.r. sreda, 8.9. 2020 15.00 – 18.00 ure 

7.r.-9.r. četrtek, 9.9. 2020 15.00 – 18.00 ure 

 

cena knjig  

razred naslov knjige knjiga delovni 

zvezek 

liturgični 

zvezek 

1. razred Praznujemo in se veselimo  

 

10,50 € 

 

 

/ 

 

 

3,50 € 
2. razred Praznujemo z Jezusom 

3. razred Kristjani praznujemo 

skupaj 

4. razred Pot v srečno življenje  

8,50 € 

 

6 € 

 

3,50 € 5. razred Znamenja na poti k Bogu 

6. razred Skupaj v novi svet 

7.-8. razred Pridi Sveti Duh 10 € Zvezek A-4 3,50 € 

9. razred kateheza mladih / / / 

 

Prispevek posamezne družine za kritje stroškov ogrevanja,  

fotokopiranja ter nakupa raznih materialov in pripomočkov. 

Za prvega otroka, ki obiskuje verouk je prispevek 25 €, za drugega 15 €, 

za tretjega 10 €, za vsakega nadaljnjega  otroka iz družine je obisk 

brezplačen. 

Prispevek na otroka ne vključuje rednih zgoraj naštetih gradiv za 

posamezni razred. 


