
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 2017/18 
 

Vpis otrok k verouku: 
Vpis otrok vseh razredov (z njimi pridite tudi starši) bo v ponedeljek, 4. septembra, in torek, 

5. septembra, od 16. do 19. ure v župnišču. Takrat boste lahko tudi kupili vse potrebno za 

verouk. Za prvošolce pa prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list otroka (če je krščen 

v drugi župniji). 

 
Začetek verouka: 
Letošnje veroučno leto v naši župniji bomo začeli v nedeljo, 10. septembra, pri sveti maši 

ob 9. uri, h kateri naj pridejo vsi veroučenci in njihovi starši. Verouk pa se bo po urniku 

pričel 11. septembra. Z mladinskimi srečanji pa pričnemo v petek, 29. septembra, ob 20. uri. 

 
Veroučni urnik: 

1.razred           - torek ob 16.00 (učilnica 1) – Vida Cankar 
- torek ob 16.50 (učilnica 1) – Vida Cankar 

2. razred          - ponedeljek ob 7.00 (učilnica 1) – Anica Kumer 
                                    - ponedeljek ob 13.00 (učilnica 1) – Anica Kumer 

3. razred          - ponedeljek ob 14.30 (učilnica 1) – Barbara Oblak, žpk Andrej Jemec 
                        - ponedeljek ob 15.30 (učilnica 1) – Barbara Oblak, žpk Andrej Jemec 
4. razred          - torek ob 14.30 (učilnica 2) – Barbara Oblak 
                        - torek ob 15.30 (učilnica 2) – Barbara Oblak 
5. razred          - četrtek ob 14.30 (učilnica 1) – žpk Andrej Jemec 
                        - petek ob 12.30 (učilnica 1) – žpk Andrej Jemec 
6. razred          - ponedeljek ob 7.00 (učilnica 2) – g. Jakob Kralj 
                        - ponedeljek ob 14.00 (učilnica 2) – g. Jakob Kralj 
7. razred          - torek ob 16.30 (učilnica 2) – Urška Jesenko 
                        - torek ob 17.15 (učilnica 2) – Urška Jesenko 
8. razred          - četrtek ob 13.45 (učilnica 1) – žpk Andrej Jemec 
                        - četrtek ob 15.15 (učilnica 1) – žpk Andrej Jemec 
9. razred          - petek ob 7.00 (učilnica 1) – žpk Andrej Jemec 
                        - četrtek ob 16.00 (učilnica 1) – žpk Andrej Jemec 

 


