
URNIK VEROUKA 2021/22  - župnijska zveza Mozirje - Rečica - Šmartno - Šmihel 

Urnik je začasen in ga bomo prilagajali glede na zmožnosti katehetov, otrok in prostorske 
zmožnosti, pa tudi glede na ukrepe ob COVID-19. Ukrepi veljajo enako kot v šoli, PCT pogoj za 
katehete, za otroke pa isto kot v šoli. Ob sestankih za starše bo možnost dodatnega dogovora.


MOZIRJE in ŠMIHEL NAD MOZIRJEM 

REČICA OB SAVINJI 

ŠMARTNO OB DRETI 

ura ponedeljek torek sreda četrtek petek

7.15 7A - g. Ivan

13.15 6B - g. Ivan 4B - ga. Lidija

(13.30)

5A - ga. Danica


7B - g. Ivan

14.00 3A - ga. Mojca

(ob 13.45)

4A - ga. Lidija

2B - ga. Mojca

(ob 13.45)

6A - g. Ivan

2A - ga. Mojca

(ob 13.45)

4C - ga. Lidija

(14.15)

5B - ga. Danica

15.00 1A - ga. Danica 3B - ga. Mojca

16.00 1B - ga. Danica

Šmihel - ponedeljek, 12.45 - ga. Lidija

9. in 8. razred bo vstopil v priprave na sv. birmo (za 8. razred dvoletne), kar bo nato redno za vsako 
generacijo. Verouka v klasični obliki ne bo. Priprave bodo na 14 dni ob ponedeljkih med 18.00 - 19.30. 
Začnemo z oktobrom, prej bodo sporočeni datumi priprav. Priprave bo vodil župnik Sandi s sodelavci.

RAZRED DAN URA KATEHET RAZRED DAN URA KATEHET

1 petek 12.00 ga. Danica 5 petek 12.30 ga. Mojca

2 četrtek 14.00 ga. Mojca 6 ponedeljek 7.00 g. Ivan

3 ponedeljek 12.45 ga. Mojca 7 petek 7.00 g. Ivan

4 torek 12.30 ga. Lidija

9. in 8. razred bo vstopil v priprave na sv. birmo (za 8. razred dvoletne), kar bo nato redno za vsako 
generacijo. Verouka v klasični obliki ne bo. Priprave bodo na 14 dni ob ponedeljkih med 18.00 - 19.30. 
Začnemo z oktobrom, prej bodo sporočeni datumi priprav. Priprave bo vodil župnik Sandi s sodelavci.

RAZRED DAN URA KATEHET

1-3 torek 13.05 ga. Renata

4-5 torek 14.00 ga. Renata

6-7 četrtek na 14 dni - 2 uri 14.00 ga. Renata

9. in 8. razred bo vstopil v priprave na sv. birmo (za 8. razred dvoletne), kar bo nato redno za vsako 
generacijo. Verouka v klasični obliki ne bo. Priprave bodo na 14 dni ob ponedeljkih med 15.00 - 16.30 na 
Rečici ali 18.00 - 19.30 v Mozirju, po izbiri. Praviloma hodijo birmanci v svojo župnijo, bnirmanci iz 
Šmartnega izberejo, kamor želijo hoditi, prav tako vsi, ki jim termin v lastni župniji ne odgovarja. Priprave 
bo vodil župnik Sandi s sodelavci.




