
 

V TEJ ŠTEVILKI NE SPREGLEJTE: 
DOBRODOŠLI V NOVEM ŠOLSKEM LETU 

ŠOLSKI KOLEDAR NAŠE ŠOLE 

POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV 

RAZPIS ZA UPOSABLJANJE ŠOLSKIH MEDIATORJEV 

  

    
 Lana Glibota, 1. b 

 

 Alex Štampar 

Gregorec, 1. b 

 Filip Marin, 1. b 

 

 Ajda Senčar, 1. b 

 

   
                 Lili Koren, 4. a                        Lin Toš, 4. a        Tara Radenković, 4. a 

 

 
 Mateja Arko 

Pozdravljeni, Ludviki! 

September je prišel, kot bi dvakrat zamahnil z glavo in spet smo tukaj. 

Prepričana sem, da so bile počitnice dovolj dolge, da smo si odpočili, se 

naspali, družili s prijatelji in odmislili vse težave ... Po dveh mescih smo 

se spet srečali. 1. septembra smo stopili skozi naša šolska vrata, nekateri 

prvič, nekateri zadnjič.  

Prvega septembra smo devetošolci z velikim veseljem pričakali naše 

najmlajše učence in jih s toplimi nasmeški pospremili v šolo. Bili so polni 

veselja, vzhičenosti, strahu in pripravljenosti na nove izzive. Večkrat se 

spomnim občutka, kako je biti prvošolec in se zgledovati po starejših; kot 

letošnja devetošolka pa si še kar in kar ne morem predstavljati, kako hitro 

čas mineva.  

Vsi skupaj smo 1. septembra postali eno leto starejši na šoli, polni življenja in veselja, ampak nekatere 

stvari so še kar enake. Pandemija bolezni COVID – 19 se še naprej širi in naše šolanje poteka pod 

raznimi ukrepi. Ne smemo se družiti z drugimi učenci, s sošolci moramo držati razdaljo, učilnic ne 

menjavamo in seveda vsi skupaj uporabljamo zaščitne maske, na katere smo se, iskreno, že kar 

privadili. Čeprav je učenje tako malo oteženo, smo na koncu koncev lahko veseli, da smo lahko sploh 

v šoli, vsi skupaj, učenci in učitelji, pa tudi če ni tako, kot je bilo pred leti. 

Vsem skupaj vam torej želim srečno, razburljivo in uspešno povsem novo šolsko leto in uživajte ob 

branju našega Ludvik poroča. 

 Vita Čelik, 9. b, urednica Ludvik poroča 
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA LUDVIK POROČA 

 
 Stevan Stevanović, Nina Novak (oba 9. a); Vita Čelik, Kaja Gajšek (obe 9. b); 

Tina Furman (9. c); manjka Til Turk (9. c) 

 

 

  
Taja Preradović, Taja Hercog (obe 8. a); Tjaša 

Levstik (8. b); Eva Zala Stergar (8. c) 

 

Maria Luković, Žanet Pušnik (obe 7. a); Aljaž 

Koželj Draš, Matic Lešnik, Nejc Marinič, Daša 

Salomon vsi 7. c; manjka Nejc Kocuvan (7. c) 

 mentorica Ludvik poroča Mateja Arko 

 

OB ZAČETKU POUKA 

Dragi Ludviki, spoštovani starši,  

pozdravljeni v novem šolskem letu. Čeprav smo 

ga vsi pričakovali z nešteto zadržki zaradi 

različnih ukrepov, smo sedaj že dobro zakoračili 

v pouk in vsakdanjo rutino.  Izvedli smo že 

veliko dejavnosti, saj bi radi našim učencem 

omogočili čimveč aktivnosti, za katere so bili 

lani in predlani prikrajšani. V novem šolskem 

letu naj se uresničijo skupne in osebne želje, drug 

na drugega glejmo z razumevanjem in 

spoštovanjem in ne pozabimo, kakšen čudež je 

življenje in kako smo ga pogrešali v lanskem 

letu.  

Uspešno in pogumno šolsko leto.  

 

 

 

 

 

Vse želje so skupne in tudi posebne. 

Vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čeuti.  

Življenje je čudež in vse je mogoče,  

Ko ptica mladosti razpira peruti.  

 

Feri Lainšček 

Ravnateljica: Lidija Todorović  
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 FOTO UTRI NKI  
    

 

 

 

  

Sedmošolci v mestnem parku (dan dejavnosti) 

   Brigita Godec Kopčič 

Evropski teden mobilnosti: Ludviki s kolesi v 

mestu                       

   Nejc Barovič 
 

 

 

 
 

Devetošolci na dnevu dejavnosti         

  Brigita Godec Kopčič 

Jesenski kotiček v 4. razredu (OPB) 

              Metka Lakota 
 

 

 

  

Osmošolci in devetošolci na športnem dnevu  

 Maja Mernik in Metka Majcen 
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POZDRAVLJENI, 

PRVOŠOLCI! 

 

V PRVEM A RAZREDU SMO 

ZELO HITRO ZAČELI S PRAVIM 

ŠOLSKIM DELOM. SEVEDA SE 

ŠE VELIKO IGRAMO IN 

SPROŠČAMO. 

 

 
 

 

  

NAUČILI SMO SE PRAVILNE 

DRŽE PISALA.  

MANJA JE IZPISALA SVOJE IME 

S POMOČJO PINCETE IN 

KORUZE. 

Z MEHKO ŽOGICO 

SMO ZADEVALI V CILJ. 

USPEŠNO SMO TEKLI NA 

LUDVIKOVEM MINI TEKU. 

 

 in  JASMINA BORLINIĆ, razredničarka 1. a 

 

 

PRVI ŠOLSKI DAN V 1. B RAZREDU 

 

 
 

TUDI V 1. B SMO S KORUZO IN PINCETO VADILI FINOMOTORIKO TER PRAVILEN 

PRIJEM SVINČNIKA (PINCETNI PRIJEM). 
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 NIK ZORENČ, 

1. B 

KATARINA 

SERDINŠEK, 1. B 

  IN  SARA JANE PETRIČ 

 

 

UČENCI 1. A SMO OBISKALI 

KNJIŽNICO 
 

GOSPA KNJIŽNIČARKA NAS JE 

POVABILA NA PRAVLJIČNO 

URICO. PRVIČ SMO OBISKALI 

ŠOLSKO KNJIŽNICO IN PRAV 

GOTOVO NE ZADNJIČ. 

VSI PRVOŠOLCI SMO DOBILI 

DARILO, KNJIGO. SE ŽE 

VESELIM UČENJA ČRK IN 

BRANJA, DA BOM LAHKO 

IZVEDELA, KAJ V KNJIGI PIŠE. 

 

 HANA HOJNIK, 1. a 
 

 NATAŠA HUTTER 

 

VTISI UČENCEV 1. B OB PRVEM OBISKU ŠOLSKE 

KNJIŽNICE V SREDO, 22. 9.  2021 

 

 

 

GOSPA KNJIŽNIČARKA JE BILA 

ZELO LJUBEZNIVA. 
 SARA SLANA 

 

VŠEČ MI JE BILO, DA SMO SI 

NAREDILI IZKAZNICE. 
 MILA KAČAREVIĆ 

 

VŠEČ NAMA JE BILO, DA SMO 

BILI DOLGO V KNJIŽNICI. 
 KATARINA SERDINŠEK IN  

TJAŠ GOSPODARIČ HODNIK 

 

VŠEČ NAM JE BILO, KO NAM JE KNJIŽNIČARKA PREBRALA ZGODBICO O GOSPODU 

FELIKSU IN NJEGOVEM KOLESU. 
 ARIANA TÜRK IN AJDA SENČAR 

 

VŠEČ NAM JE BILO, DA SMO SI IZPOSODILI KNJIGE. IZPOSODILI SMO SI RAZLIČNE 

PRAVLJICE IN UGANKE. ENO KNJIGO PA SMO DOBILI OB 1. OBISKU KNJIŽNICE.  
 ELI DELL OLIVO, BRINA BUNDERLA, VERONIKA LUKETIČ, ALISA KNEHTL 

 in  SARA JANE PETRIČ 
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SKUPNOST UČENCEV 

Skupnost učencev vsako leto zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z dejavnostmi, 

ki se odvijajo na naši šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o tekočem delu, znamo pa tudi pohvaliti in 

spodbujati vse, ki so bili uspešni. Načrtujemo delo za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje, 

predvsem pa se urimo v komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti. Starejši učenci 

vsako leto uspešno izpeljejo še šolski otroški parlament ter uspešno sodelujejo na medobčinskem ali 

državnem otroškem parlamentu. Vsakega srečanja se udeležita predstavnik in namestnik predstavnika 

oddelka, na predmetni stopnji pa še člani uredništva LUDVIK POROČA. 

TEMA letošnjega 32. OTROŠKEGA PARLAMENTA se nadaljuje iz preteklih let:  

MOJA POKLICNA PRIHODNOST. 

Zlata pravila naše šolske skupnosti ostajajo še vedno enaka: 

1. upoštevanje pravil, 

2. pozitiven odnos do sebe, 

3. odgovoren odnos do drugih in okolice, 

4. težnja k prepoznavnosti šole in delovanju učencev v njej, 

5. spoštovanje in razumevanje vseh -ov! 

 

Na vsak problem glejte kot na priložnost. Skupaj ga bomo skušali rešiti! 

PREDSTAVNIKI ODDELKOV od 1. do 5. razreda 

 (šolska skupnost 2021/2022)  

 

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK 

1. a Jasmina Borlinić Zoja Indihar Luka Vlaisavljević 

1. b Janja Karanovič Vid Pal Sara Klezin 

2. a Milanka Munda Anabela Strašek Jaka Keuc 

2. b Nuša Barovič Leo Felser Lenja Kojzek 

2. c Jasmina Pižeta Kim Herič Zala Knez 

3. a Katja Stajnko Zoja Bunderla Anže Skuhala 

3. b Minka Godec Hana Kostov Vid Žnidaršič 

3. c Tamara Farič Pia Regoršek Sofi Plavec 

4. a Nataša Kosi Tai Tomažič Tara Radenković 

4. b Andreja Schwarz Urban Testen Ema Martinec 

4. c Viktorija Kodrič Nika Pulko Anej Berden 

5. a Suzana Belušić Isabella Brčić Teo Ulčnik 

5. b Alenka Kuhar Eva Majcenovič Urban Gulič 

5. c Urška Kosi Klara Iršič Adam Šuler 

 

 
 Tamara Farič   
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SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI 

Predvideni datumi srečanj 

 (ob sredah,  zadnja sreda v mesecu) 

Predstavniki od 1. do 5. razreda 

Predvideni datumi srečanj  

(ob sredah, zadnja sreda v mesecu) 

Predstavniki od 1. do 5. razreda 

29. september 23. februar 

20. oktober 30. marec 

24. november 20. april 

22. december 25. maj 

26. januar 15. junij 

 
 

PREDSTAVNIKI ODDELKOV od 6. do 9. razreda 

 (šolska skupnost 2021/2022)  

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK 

6. a Nejc Barović Val Anderlič Iva Rauš 

6. b Karla Poslek Petrovič Gal Ofič Lili Šef 

6. c Jordana Koren Katja Čertalić Maca Bobnar 

7. a Kristina Kleč Jakob Marolt Lana Ostrš 

7. b Anita Babič Jaša Vidovič Zoja Korez Hartman 

7. c Nataša Colja Nejc Marinič Daša Salomon 

8. a Saša Silič Nina Prahič Iza Juvan 

8. b Metka Vrbanič Osterc David Šivec Tjaša Čertalič, Tjaša Levstik 

8. c Gordana Šober Žiga Ravter Eva Zala Stergar 

9. a Jasna Rosi Stevan Stevanović Nina Novak 

9. b Ribana Višnar Luka Gornik Patrik Keuc 

9. c Brigita Godec Kopčič Andraž Slaviček Hana Indihar 

Predsednica šolske skupnosti: Hana Indihar, 9. c 

Namestnica: Eva Zala Stergar, 8. c 

Član: Andraž Slaviček, 9. c 
 

 

 
 Anita Babič 
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SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI 

Predvideni datumi srečanj  

(ob ponedeljkih 7.30) 

Predstavniki od 6. do 9. razreda 

Predvideni datumi srečanj  

(ob ponedeljkih 7.30) 

Predstavniki od 6. do 9. razreda 

27. september 21. februar 

18. oktober 28. marec 

22. november 25. april 

20. december 23. maj 

                      24. januar 6. junij 

 

 in   Tamara Farič in Anita Babič  

Mentorici: Anita Babič in Tamara Farič 
  

ERASMUS+ 

KAKO ZADOVOLJNI SO UČENCI NAŠE ŠOLE S SVOJIM ŽIVLJENJEM IN UPORABA 

TIKTOKA   

V zadnjih letih znanstveniki, pa tudi strokovni delavci naše in evropskih šol ob sodelovanju v 

projektih Erasmus+, ugotavljajo, da se pri najstnikih pojavlja vse več apatičnosti, tesnobe, 

nemotiviranosti in težav pri osvajanju družbenih veščin. Sedaj že bivša učenka, Jana Zadravec, se je v 

lanskem šolskem letu v okviru projekta Mladi za napredek Maribora lotila raziskave, v kateri je 

raziskovala, koliko so učenci naše šole zadovoljni s svojim življenjem. Poleg tega se je lotila vprašanja, 

ali ima uporaba spletne aplikacije TikTok kakšen vpliv na zadovoljstvo in srečo najstnikov v času 

odraščanja. Odkar obstaja TikTok, je namreč med najstniki prišlo do hitrega porasta v uporabi 

podobnih aplikacij z namenom kratkočasenja in pridobivanja priljubljenosti. Razne študije nakazujejo, 

da aplikacije, ki temeljijo na podobah (slikah in posnetkih), vodijo do različnih duševnih težav, kot so 

na primer nezadovoljstvo z videzom, motnje hranjenja, narcistične osebnosti ...    

Pri uporabi aplikacije TikTok gre namreč za manipulacijo v dojemanju sveta, družbeno sprejemljivega 

vedenja, oblikovanja vrednost in posledično samega sebe. Gledanje posnetkov na TikToku vzbuja 

občutek zadovoljstva, vendar najstniki na ta način ne pridobivajo za življenje pomembnih izkušenj, ne 

razvijajo lastnih interesov, nezmožni so doseganja dolgoročnih ciljev in izgubljajo občutek pripadnosti. 

Posledično imajo vedno večje težave pri vzpostavljanju kvalitetnih odnosov, pozabijo nase in na svoje 

interese ter se nehajo osebnostno razvijati in rasti. Lastno mišljenje ugasne in mladi obtičijo na 

mestu. V realnem svetu se ne znajdejo in ne najdejo zadovoljstva. Za uspešen osebnostni razvoj in 

voljo do življenja je potrebno, da se človek nenehno razvija, se uči in da je aktiven  (fizično, psihično 

in socialno).  

Z raziskovalno nalogo je Jana ugotovila, da večina najstnikov na Ludviku uporablja TikTok. Med njimi 

je največ deklet. Od tistih najstnikov, ki TikTok uporabljajo, ga večina uporablja vsak dan. Med 

uporabo TikToka, so najstniki sproščeni in uživajo. Večinoma uporabljajo TikTok, ker jim je dolgčas. 

Prišla je do sklepa, da jim je dolgčas zato, ker se jim je zaradi uporabe TikToka zmanjšala motivacija 

za druge dejavnosti in niso razvijali svojih interesov. Možgani se namreč z gledanjem TikToka 

zaposlijo in posledično najstniki nimajo potrebe po preizkušanju nečesa novega.  

Ugotovila je tudi, da se zadovoljni najstniki večinoma ne poslužujejo TikToka. Nezadovoljni najstniki 

TikTok gledajo pogosteje in tudi preživijo več časa na njem. Iz tega ne moremo sklepati, da TikTok 

negativno vpliva na zadovoljstvo in srečo najstnikov. Sklepamo lahko le, da imajo zadovoljni najstniki 

manjšo potrebo po uporabi aplikacij podobnih TikToku kot nezadovoljni, saj počnejo več drugih stvari. 

Vrednote in dejavniki, ki najstnike osrečujejo, se močno razlikujejo glede na njihov osebni občutek 

sreče oz. zadovoljstva z življenjem. Izkazalo se je, da tiste, ki niso preveč zadovoljni s svojim 

življenjem zadovoljuje lenarjenje, nedelo, poraba denarja za stvari, ki si jih želijo, in čas preživet na 

elektronskih napravah. Prav tako raje počnejo stvari sami in nimajo veliko prijateljev. Obratno pa se je 

izkazalo, da najstnike, ki so zadovoljni s svojim življenjem osrečujejo dobri odnosi z družino in vrstniki 

ter učitelji; da radi sodelujejo z drugimi vrstniki ter da jim veliko pomeni občutek sprejetosti in 

ljubljenosti. Zanimivo je, da so najstniki, ki so trenutno zmerno zadovoljni s svojim življenjem, 

največkrat izbrali kot pomembni dejavnik sreče zdravje. Zelo verjetno je k temu pripomogla tudi 

situacija epidemije, v kateri se trenutno nahajamo.  
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Jana je prišla do zaključka, da so osebni in pristni medosebni odnosi ter občutek, da je posameznik 

sprejet in ljubljen, najbolj pomembni dejavniki, ki vplivajo na srečo in zadovoljstvo najstnikov ter 

verjetno ljudi na sploh. Odgovornost družbe je torej krepiti in razvijati te odnose in vzgajati mlade k 

razvijanju teh vrednot. Preživljanje časa na elektronskih napravah v zaprtem prostoru ne pripomore k 

razvijanju zdravih in kvalitetnih medčloveških odnosov in pospešuje odtujenost posameznika od 

družine in širše družbe.  

(Povzeto po raziskovalni nalogi TIKTOK – Odraščanje v vrtincu podob, avtorica Jana Zadravec) 

  Nataša Luković (mentorica raziskovalne naloge) 

Mentorica: Nataša Luković        

 

DRUŽENJE KREPI DOBRE ODNOSE, 8. c, ERASMUS+ DAN 

 

 
8. c uživa v izzivu Živi kipi.  

 Nataša Luković 

 

 

 RAZSTAVIŠČE LUDVIK 
 

 

RAZSTAVIŠČE LUDVIK 

   
NAČRT RAZSTAV 2021/2022 

 
DATUM RAZSTAVE AVTOR / NASLOV RAZSTAVE 

SEPTEMBER 2021 

 
RISBICE PRVOŠOLCEV

  

 

                     
14. OKTOBER 2021 

                                                           
JANI VIMPOLŠEK: 
fotografska razstava 

 Ela Bezenšek, 3. a 

18. NOVEMBER  2021 

                                                      
DARJA ZLODEJ in GREGOR ŠPRINGER: 

fotografska razstava 

DECEMBER 2021 

                                                           
SEJEM ZNANJA IN USTVARJALNOSTI TER 

VOŠČILNICE Z LUDVIKA  

21. JANUAR 2022                                                           TEODOR VEINGERL: fotografska razstava         
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17. FEBRUAR 2022                                          PREŠERNOVI NAGRAJENCI ŠOLE 

17. MAREC 2022 

                                                           
- SREČANJE Z UPOKOJENIMI SODELAVKAMI in 

SODELAVCI 

- ZAKLJUČEK LUDVIKOVE BRALNE ZNAČKE ZA 

ODRASLE 

- LUDVIKOVI LIKOVNI IZDELKI (Violeta Škrabl) 

21. APRIL 2022                                                     PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG 

19. MAJ 2022                               Fotografska razstava         

JUNIJ – ni otvoritve                                                    na ogled še majska razstava 
 

 

 NAJBOLJŠI MED NAJBOLJŠIMI   
 

TRIATLON: ANJA BEZLAJ, 8. b, DRŽAVNA PODPRVAKINJA 

28. avgusta sem se odpravila na državno triatlonsko tekmo v Ljubljano na Kodeljevo. Tekmo sem 

pričela z 250 metri plavanja v letnem bazenu, nadaljevala s 6 kilometri kolesarjenja po cestah Ljubljane 

in končala po dveh kilometrih teka po ulicah Ljubljane. Na koncu sem zasedla odlično 2. mesto v 

kategoriji starejših deklic in prejela srebrno medaljo ter postala državna podprvakinja. 

Triatlonska sezona se je zaradi odpovedi dveh tekmovanj skrajšala, zato sem se odločila, da se bom 

udeležila najtežjega triatlona v sezoni z mednarodno zasedbo na Bledu. Preplavala sem 300 metrov v 

Blejskem jezeru, prekolesarila 13 kilometrov ob jezeru in sosednjih gričih ter na koncu pretekla še 3 

kilometre ob jezeru. Zasedla sem odlično 3. mesto. 

Triatlon je naporen šport, vendar je pred vsemi odličji najbolj pomembno, da prideš na cilj. 

Poleg plavanja je pri triatlonu zelo pomemben tudi dober tek, zato sem se odločila, da se skupaj s sestro 

udeležim teka »Maribor laufa«, kjer sem zasedla odlično 4. mesto med 60 ženskami vseh starosti.  

   
   arhiv Anje Bezlaj 

 Anja Bezlaj, 8. b 

 

GORSKO KOLESARSTVO: ENDURO 4 FUN (EVA ZALA STERGAR, 8. c, 3. MESTO) 

12. 9. 2021 sem se udeležila gorsko kolesarske tekme  Enduro 4 fun na ljubljanskem Golovcu. Potekala 

je v treh etapah, vsaka na drugi progi. V določenem času smo morali tekmovalci prikolesariti do štarta 

vsake proge in se po vsaki spustiti. Na srečo nisem bila sama, saj sem imela ob sebi prijatelje, ki so 

prav tako osvojili odlična mesta in držali pesti zame. Na dveh progah sem padla, a sem vseeno prišla 

do konca 



 11 

in osvojila 3. mesto. Po 

napornih treh etapah sem 

uresničila svoj cilj in prvič 

stala na stopničkah. To je 

bila moja prva tekma v 

gorskem kolesarstvu in 

neverjetna izkušnja, ki je 

nikoli ne bom pozabila. 

Komaj čakam na novo 

tekmo oktobra v Kočevju.   

 

 

 

 

  Eva Zala Stergar, 8. c 

 Miha Stergar 

 

TEAMGYM: DRŽAVNO PRVENSTVO (LUKA DEBEVC DAMIŠ, 7. c, IN ANDRAŽ 

VADNJAL, 8. a, 2. MESTO) 

 
 arhiv Luka Debevc Damiš    

 

V soboto, 18. septembra 2021, je potekalo 

državno prvenstvo v teamGymu na mali prožni 

ponjavi (MPP) v Kopru v Areni Bonifika. 

Tekmovala sva tudi dva učenca naše šole, in sicer 

Andraž Vadnjal (8. a)  in Luka Debevc Damiš (7. 

c). TeamGym je skupinsko tekmovanje, ki se 

izvaja na treh orodjih: parter, mala prožna 

ponjava in akrobatska steza. Vse tri discipline 

zahtevajo vrhunsko skupinsko sodelovanje in 

rezultirajo z izjemnimi akrobacijami na 

preskoku, mini trampolinu-MMP ter akrobatski 

stezi in s plesnimi vložki na parterju. 

V skupini smo bili štirje tekmovalci (Patrik, 

Andraž, Jurij in Luka). Vsak od nas je imel 4 

skoke različnih težavnih stopenj. Skupno smo 

dosegli 2. mesto na državnem prvenstvu. 

 

 Luka Debevc Damiš, 7. c 

 

BMX KOLESARSTVO: PIA PALČNIK, 8. b,  SVETOVNA BMX PRVAKINJA! 

Potem ko so tik pred zdajci zaradi slabih epidemioloških razmer na Nizozemskem odpovedali tekme 

za svetovni pokal v olimpijskem centru Papendal, so tekmovanje konec avgusta izpeljali na nadomestni 

lokaciji v Veroni. Potekalo je od 16. do 19. avgusta, udeležilo pa se ga je tudi nekaj najboljših 

slovenskih BMX tekmovalcev, izbranih v reprezentanco. 

 

   
   arhiv Pia Palčnik 
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Med njimi sta bila tudi Pia in Gaj Palčnik. V kategoriji deklice 13 let je v vseh štirih kvalifikacijskih 

vožnjah prepričljivo zmagala Pia Palčnik, odlično vožnjo je ponovila tudi v odločilni, finalni vožnji in 

z veliko prednostjo prva prevozila ciljno črto. BMX strokovnjaki so zapisali, da „se je izkazala s svojo 

surovo močjo in osvojila prvo mesto“. Postala je svetovna prvakinja, oblekla zmagovalni dres in 

prejela pokal. 

Gaj Palčnik je v B finalu prišel do 5. mesta in na koncu zasedel trinajsto mesto, kar je v zelo močni 

konkurenci fantov s celega sveta prav tako zelo dober rezultat. 

  Petra Narat Palčnik 

 

JADRANJE (RAZRED »OPTIMIST«): MIA POGAČAR, 6. a, MED DRŽAVNIMI PRVAKI 

V organizaciji Jadralnega kluba Jadro je 25. in 26. 9. 2021 v 

Kopru potekalo državno prvenstvo v razredu optimist. Regata je 

potekala v delno oblačnem vremenu in vetru do 10 vozlov. Mia 

Pogačar, učenka 6. a, se je uvrstila med državne prvake! Mia 

Pogačar (BD Sidro Maribor) je tako postala tretja punca v 

Sloveniji v razredu optimist. 

 

 

 

 Maja Pogačar in 

https://www.jzs.si/drzavni-prvaki-razreda-optimist/ 

 Maja Pogačar 

 
 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST:  EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 

V okviru Evropske noči raziskovalcev 2021 in organizaciji ZPM Maribor so se 24. septembra 2021 v 

Europarku predstavile raziskovalne naloge in inovacijski predlogi, ki so sodelovali v natečaju 

MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021. Sodelujoče naloge so izbrale ocenjevalne komisije. 

Noč raziskovalcev je odlična priložnost, da se avtorji s svojimi nalogami in rezultati predstavijo širši 

javnosti. 

   
 Gordana Šober  Gordana Šober  Gordana Šober 

OŠ Ludvika Pliberška Maribor sta predstavljali dve nalogi. 

Raba animacije pri pouku v OŠ, avtorici Tjaša Čertalič in Lili Železnik (8. b), mentorici Violeta 

Škrabl in Katja Stajnko. Na natečaju Mladi za napredek Maribora 2021 sta osvojili zlato priznanje. Na 

državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti, 28. junija 2021, pa sta osvojili srebrno 

priznanje. 
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Borovnice kot kulinarična zgodba, avtorici Kaja Gajšek in Sara Teraž (9. b), mentorici Violeta Škrabl 

in Ribana Višnar. Na natečaju Mladi za napredek Maribora 2021 sta osvojili bronasto priznanje. Na 

državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti pa sta osvojili prav tako  bronasto priznanje. 

  koordinatorka raziskovalne dejavnosti: Gordana Šober 

 
 

 I N KAJ SM O ŠE POČELI  … 
 

POSTALI SMO UČENCI 3. c 

  

To je 3. c. Kljub končanim počitnicam se imamo v šoli zelo lepo. 

 in  Tamara Farič, razredničarka 3. c 

 
ŠPORTNI DAN: LUDVIKOV TEK IN POHOD (3. razred) 

23. 9. 2021 smo imeli prvi športni dan, saj je ta 

dan tudi slovenski dan športa. Najprej smo se na 

igrišču dobro segreli in razgibali, nato pa tekli na 

400 metrov. Tudi navijali smo, saj je bilo zelo 

napeto. Vsak, ki je prišel na cilj, je od ravnateljice 

dobil Ludvikovo medaljo.  

Po teku smo se najprej okrepčali z malico, nato pa 

odšli na pohod pod Pohorje, kjer smo prispeli do 

učilnice v naravi, kjer smo se tudi kaj novega 

naučili, predvsem pa smo se imeli lepo. 

 

 in Tamara Farič, razredničarka 3. c 
 

 

ŠPORTNI DAN: POHOD NA POHORJE (4. in 5. razred) 

V torek, 14. septembra, smo imeli športni dan. Učenci 4. in 5. razreda smo se zbrali na šolskem 

dvorišču, kjer smo pojedli malico. V koloni smo se odpravili proti Pohorju. Pod snežnim stadionom  

 

  
 Urška Kosi 
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smo imeli kratek počitek, nato pa smo odšli do Trikotne jase. Tam smo se spočili in odžejali. Ker je bil 

lep sončen dan, smo si lahko kupili sladoled. Pot do šole je minila zelo hitro. V šoli smo pojedli kosilo 

in smo lahko odšli domov ali v podaljšano bivanje. Bil je lep in zanimiv dan. 

 Hana Kus, 4. a 

Razredničarka: Nataša Kosi 

 

 
 
DAN DEJAVNOSTI: POKRAJINSKI ARHIV, MESTNI PARK, AKVARIJ-TERARIJ (7. 

razred) 

 
 Kristina Kleč 

V sredo, 15. 9. 2021, smo sedmi razredi imeli naravoslovni dan. Ob 

7.30 smo se zbrali na šolskem dvorišču. Pojedli smo malico in skupaj 

odšli na mestni avtobus.  

 Na našem programu je bil ogled drevesnih vrst v mestnem parku, 

ogled mariborskega akvarija in terarija ter obisk mariborskega 

arhiva. Moj razred je najprej obiskal Pokrajinski arhiv Maribor. Tam 

nam je gospod Maček, arhivski svetovalec, pokazal in opisal 

zgodovino Maribora, predvsem zgodovino srednjeveških cehov. 

Sprehod po starem delu mesta je bil zanimiv in poučen.  Na koncu 

smo rešili še učni list, da smo preverili, kaj smo si zapomnili. Nato 

smo odšli v akvarij-terarij. Gospod nam je razložil zgodovino 

akvarija in opisal nekaj živali. Potem smo lahko sami raziskovali in 

opazovali živali ter v zvezke zapisali značilnosti treh živali. Moje 

najljubše so bile: jastog, afriška srebrica, zelena mamba in kača 

naočarka. 

Nazadnje smo se z učiteljico Brigito Godec Kopčič sprehodili po parku in prisluhnili razlagi zgodovine 

parkA in opisu najznačilnejših drevesnih vrst. Ves čas nas je spremljalo sonce, zato smo lahko še bolj 

uživali na prostem. 

 

 Daša Solomon, 7. c 

Organizatorki: Jasna Rosi, Brigita Godec Kopčič 

 
 

PLANINSKI IZLET NA 

PEKRSKO GORCO IN 

OKOLICO 

 

V torek, 21. 9. 2021, smo imeli prvi 

planinski izlet v letošnjem šolskem 

letu. Šli smo na Pekrsko gorco in 

okolico šole. Izleta se je udeležilo 16 

učencev iz 2. in 3. razredov. Imeli 

smo lep popoldan, saj smo uživali v 

lepi naravi.  

 

 in  Urška Kosi 

Mentorici: Urška Kosi in Nataša 

Kosi 

 

  
 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 
DAN DEJAVNOSTI: INTERDISCIPLINARNI NARAVOSLOVNI DAN (8. razred) 

V petek, 17. septembra, smo osmošolci imeli naravoslovni dan. Izvedeli smo veliko o spolno 

prenosljivih boleznih in zaščiti, spoznavali smo projekt To sem jaz. Predavanja, ki smo jih poslušali: 

Motnje hranjenja, To sem jaz, Spolno prenosljive bolezni. 

Zjutraj smo se pogovarjali o naših interesih in prihodnosti, kasneje pa se nam je pridružila gospa Danaja 

Lorenčič, ki se že deset let bori z anoreksijo. Na lastnih izkušnjah nam je razložila, da je anoreksija 

motnja hranjenja. Pripovedovala nam je o raznih pripetljajih. Zadnji dve uri je v razred prišla gospa 

učiteljica Brigita Godec Kopčič. Z njo smo si naredili zapiske o spolno prenosljivih boleznih.  

Ta dan smo se naučili veliko novega.  

 

 Tjaša Levstik, 8. b 

Organizatorki: Maja Mernik, Brigita Godec Kopčič 

 
PREDAVANJA ZA UČENCE:  

»NE NASILJU«, »MOTNJE HRANJENJA«, »NE DROGAM« (od 6. do 9. razreda) 

Učenci 6. razreda so imeli 24. 9. 2021 predavanje z naslovom »Ne nasilju«. Poslušali so in se učili o 

tem, kako nasilje ni rešitev. Všeč nama je, da otroke že pri tako mladih letih navdihujejo z idejami, 

kako pravilno ravnati v določenih okoliščinah in jim dajo vedeti, da je včasih potreben le kratek 

pogovor. 

V petek, 17. 9. 2021, so imeli učenci 8. razreda organiziran interdisciplinarni naravoslovni dan, 

sestavljen iz treh delov. Teme so bile: »Spolno prenosljive bolezni«, o katerih je predavala gospa 

Brigita Godec Kopčič; »To sem jaz«, kar je predstavila gospa Maja Mernik in »Motnje hranjenja«, 

kar je po njenih lastnih izkušnjah opisala gospa Danaja Lorenčič. Pogovarjali so se o samopodobi, 

odraščanju, ljubezni, spolnem življenju in prenosljivih boleznih, duševnosti in zlorabi. Poseben del 

dneva pa je bilo tudi predavanje o motnji hranjenja, kjer je bila med drugim predstavljena knjiga »Ana 

v meni - Moje življenje z anoreksijo«, kjer avtorica pripoveduje o svojem življenju z anoreksijo. 

Učenci 9. razreda pa smo imeli 23. 9. 2021 predavanje, ki nosi naslov »Ne drogam«. Predaval nam je 

bivši policist, gospod Janez Pravdič. Pogovarjali smo se o najrazličnejših vrstah drog, o razvoju, 

uporabi in posledicah le-teh. Povedal nam je vse o njih, nas navdušil s svojim predavanjem in na 

trenutke tudi prestrašil. Meniva, da je za našo starost ta tema primerna, saj je pomembno, da se 

zavedamo, da si z uporabo mamil ne krajšamo poti do sreče.  

Na koncu predavanja nam je še pokazal motivacijski videoposnetek, ki ga je izdelal njegov sin in nosi 

naslov »Spremeni svoje okolje in zrasti v to, kar zares si«. 

 

 Vita Čelik in Kaja Gajšek, obe 9. b 

Organizatorka predavanj: Maja Mernik 

 

TEHNIŠKI DAN: V ŠOLO S KOLESOM (6. razred) 

  
  

 



 16 

 

 

22. 9. 2021 so imeli učenci 6. razredov tehniški dan. Na Trgu Leona 

Štuklja so se udeležili vzgojno preventivne akcije Drugače na pot – v 

šolo s kolesom, ki je potekala v okviru že 20. zaporednega Evropskega 

tedna mobilnosti 2021. 

Nekateri so na trg prišli s kolesi in se udeležili programa na trgu, drugi 

z avtobusom in nato na ogled razstave v Umetnostno galerijo Maribor. 

Učencem je zagotovo v spominu ostal smuti kotiček. Sadje za smuti si 

"zmešal" z lastno energijo, ki si jo ustvaril s pritiskom na pedala kolesa 

in si naredil odličen smuti.  

Policisti so kolesarje popeljali po ulicah Maribora. Skupine učencev so 

se pomerili v spretnostnem poligonu. Med najboljšimi je bil učenc 

Liam Rojs.  

Iskrene čestitke.  

 

 in  Violeta Škrabl  

 
PLANINSKI IZLET NA VRH POHORJA  

V soboto, 25. 9. 2021, smo se s 

planinskim krožkom odpravili na vrh 

Pohorja. Zbrali smo se na šolskem 

dvorišču ob 7.45. Na pa pot smo se 

odpravili ob 8.00. Pot nas je vodila od 

začetka Slovenske planinske poti mimo 

Keltskega najdišča Poštela do vrha. Do 

zgornje postaje Vzpenjače smo hodili dve 

uri in pol. Večina naše poti smo hodili v 

gozdu, kjer sem občudovala jesensko   
naravo. Na poti proti vrhu smo srečali   Urška Kosi 

slepca. Ko smo prišli na naš cilj, smo pojedli hrano, ki smo jo meli seboj in se odpravili nazaj. Na naš 

cilj smo prišli pol ure prej, saj smo pridno hodili. Jaz imam zelo rada naravo in zato rada tudi hodim 

na planinske izlete, kjer jo lahko občudujem.  
 

  
 Selina Soufi, 6. a   

Mentorici: Urška Kosi in Nataša Kosi  

 
DAN DEJAVNOSTI: OGLED GLEDALIŠKE PRESTAVE »NANINE PESMI« V SNG 

MARIBOR (od 7. do 9. razreda) 

V sredo, 29. septembra, smo si učenci 7., 8. in 9. razreda ogledali gledališko predstavo Nanine pesmi. 

Zbrali smo se v svojih matičnih učilnicah ob 8.20. Pogovorili smo se o bontonu v gledališču, nato smo 

pojedli malico in odšli na šolsko parkirišče, kjer so nas že čakali avtobusi, ki so nas odpeljali v mesto. 

V mestu smo se sprehodili do gledališča, kjer smo si ogledali predstavo. Predstava Nanine pesmi, polna 

petja in plesa, je trajala 45 minut. Z veseljem smo si jo ogledali. 
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Po koncu predstave smo se sprehodili po mestu, si ogledali nekaj znamenitosti, se o njih pogovorili, 

nato pa smo se odpravili do avtobusov. Avtobusi so nas pripeljali nazaj do šole. Odpravili smo se v 

matične učilnice, kjer smo se pogovorili o predstavi in odgovarjali na vprašanja. Tako je potekal naš 

kulturni dan. 

 Tina Furman, 9. c  

Organizatorka: Tanja Gojčič 

 

  
 Mateja Arko  Metka Majcen    

 
 KNJIŽNI CA 

 
KNJIGA MESECA (SEPTEMBER) 

Knjiga meseca septembra Anica pisateljice Dese Muck je zbirka 

prav posebnih knjig, ki jih rado bere veliko učencev. V lanskem 

šolskem letu je bila med drugim tudi na seznamu knjig za 

Cankarjevo tekmovanje.  

Govori o deklici Anici in njenem prijatelju Jakobu, njeni družini 

in sošolcih. Zgodbe nam prikažejo pomen prijateljstva in mirnega 

reševanja vsakdanjih problemov.  

Knjigo predlagamo v branje, saj je predvsem poučna, zabavna in 

kratkočasna. 

 Ana Fleisinger, Malena Galić, Zarja Čač (vse 4. b) 

in Nik Pavlinek (4. a)  

Mentorica: Tanja Gojčič 
 

   Tanja Gojčič 

 

SVEŽE IZ KNJIŽNICE 

 

Za vas so v knjižnici ponovno sveže knjižne novosti, 

med katerimi vas bo navdušila knjiga Manj znana 

dejstva o živalih, zapisana v rimah, v Abecedi držav 

pa boste našli opise posameznih držav na vsako črko 

abecede, razen na eno (katero?). Vsi ljubitelji psov 

se boste razveselili Atlasa psov; če bi pa želeli na 

kratko opisati življenje na Zemlji vesoljcu, si le 

oglejte slikanico Če prideš na Zemljo. Ne spreglejte 

niti knjige O graščaku, ki je za knjigo prodal svoj 

grad. Ta graščak je eden najpomembnejših 

Slovencev, Janez Vajkard Valvasor. 

Uživajte v branju. 

                                                 Tanja Gojčič 
 

 Maja Božič in Hana Jarh (obe 6. a) 

Mentorica: Tanja Gojčič 
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 POZOR, POZOR 

 
 

NAČRT POPOLDANSKIH USTVARJALNIH DELAVNIC ZA UČENCE OD 4. DO 9. 

RAZREDA V ŠOLSKEM LETU 2021/22  

V četrtek, LIHI TEDEN 8. in 9. uro, 13.35 do15.10, V UČILNICI LUM (204) ali na prostem. 

DATUM NASLOV DELAVNICE 

30. 9. 2021  CVETJE V JESENI 

Nabiranje cvetja, sušenje cvetja in priprava le-tega za sušenje. V primeru lepega 

vremena bo potekala na prostem, v primeru slabega vremena pa v učilnici 

(slikanje). 

14. 10. 2021 DOKLER DREVO CVETI, RODI 

34. OSNOVNOŠOLSKO KIPARSKO SREČANJE MALEČNIK 2021, 

Obdelava lesa in sodelovanje na Likovni forma vivi Malečnik 

4. 11. 2021 DARILA IN VOŠČILA, 1. del 

Izdelava voščilnic in škatlic s prešanim cvetjem 

18. 11. 2021 DARILA IN VOŠČILA, 2. del 

Izdelava novoletnih voščilnice, izdelava škatlica za spominke s pomočjo 

servietne tehnike 

2. 12. 2021 GLINA JE FINA, 1. del 

Spoznavanje različnih vrst gline, tehnik oblikovanja 

16. 12. 2021 GLINA JE FINA, 2. del 

Oblikovanje uporabnih izdelkov, priprava izdelka na žganje in glaziranj 

6. 1. 2022 ZAVRTI VRETENO, 1. del 

Glina, oblikovanja na vretenu 

20. 1. 2022 ZAVRTI VRETENO, 2. del 

Glina, oblikovanja na vretenu 

3. 2. 2022 UNIKATNI TISK = TVOJ SITOTISK, 1. del 

GRAFIKA: spoznavanje grafične tehnike sitotiska, izdelava sita, tiskanje 

17. 2. 2022 UNIKATNI TISK = TVOJ SITOTISK, 2. del 

GRAFIKA:  spoznavanje grafične tehnike sitotiska, izdelava sita, tiskanje 

3. 3. 2022 ULOVI SANJE 

Izdelaj lovilec sanj! 

17. 3. 2022 MOZAIK, 1. del 

Izdelava cvetličnega mozaičnega lončka 

31. 3. 2022 MOZAIK, 2. del 

Izdelava cvetličnega mozaičnega lončka 

14. 4. 2022 BARVE, 1. del 

Slikanje v učilnici ali na prostem 

5. 5. 2022 BARVE, 2. del 

Slikanje v učilnici ali na prostem 
 

Mentorica: Violeta Škrabl 

 
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2022 

Komaj smo zaključili z raziskovalnim delom v šolskem letu 2020/2021 z Nočjo raziskovalcev, je 

pred nami že nov natečaj MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2022. 

ROKOVNIK:  

- 12. oktober 2021 –  rok za oddajo prijav; 

- 15. februar 2022 – rok za oddajo raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov; 

- med 8. in 19. marcem 2022 – javne predstavitve nalog;  
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- april 2022 – zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. 

ŽELIMO VAM USPEŠNO RAZISKOVALNO DELO! 

 

 koordinatorka Gordana Šober 

 

 

ŠEST KOLES ZA NAŠ KOLESARSKI KROŽEK 

 

Spoštovani starši, z 

ahvaljujemo se vam za sodelovanje 

v naši akciji zbiranja koles za 

potrebe kolesarskega krožka in 

kolesarskega izpita. Iskrena hvala 

donatorjem koles, saj smo dobili kar 

štiri rabljena kolesa in eno 

popolnoma novo. Komaj čakamo, da 

nam bo vreme dovolilo, da jih 

uporabimo.  

Ravnateljica: Lidija Todorović 

 
  Ljubo Premović 

 

 

 

Hvala kolesarskemu servisu, ki je 

kolesa servisiral in uredil, da se 

bomo varno vozili. 

 
 

UPOKOJIL SE JE VLADO BAMBIČ 

 

Jesen je prinesla upokojitev našega najvišjega 

učitelja športa Vlada Bambiča. Dragi Vlado, zelo 

radi smo bili tvoji sodelavci. Nov način življenja 

naj ti odpira nova obzorja. Upamo, da bo v teh 

novih obzorjih tudi veliko športa. Uživaj s 

tistimi, ki so ti blizu. Vedno pa bomo veseli, ko 

nas boš prišel obiskat.  

 
Ravnateljica: Lidija Todorović  Artpro 
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RAZPIS PREŠERNOVEGA NATEČAJA 

Letošnji Prešernov natečaj že napoveduje pomembno obletnico. Naša šola bo naslednje leto praznovala 

150 let. Le kaj vse ji bodo učenci zaželeli? 
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 DRUGI O NAS 
 

 

 
                                                                               Večer, 19. 8. 2021 

 
 DELO V SEPTEMBRU IN OKTOBRU 

 

S E P T E M B E R  O K T O B E R  

DAN DEJAVNOST DAN DEJAVNOST 

1. 1. Začetek pouka. Ludvik: Risbice bivših prvošolcev. 

NPZ 9. razred: izbor in sklep o določitvi tretjega 

predmeta: angleščina. Preventivna dejavnost: Varni 

internet: spletne skrivnosti (4. r.). 

2. 4. 

Svet šole ob 18.00. Bralni maraton. 

6. 1. RS:1. razred. 6. D-n: 9.razred GSKS Ruše. Regijski posvet o 

participaciji mladih ZPM. 

13. 
1. RS: 2., 7. a, 7. b. in 9. razred. 

7. Pogovor s starši in učenci: 17.00–18.00. PK: po 

razporedu. 

14. 1. RS:  3., 5. in 8. razred. 11. Razdelitev zloženke za Ludvikovo bralno značko. 

Prešernov natečaj: razpis. 

15. 1. RS:  4., 6., in 7. c. razred. D-n: 7. razred (park, 

akvarij, arhiv) 

12. Oddaja prijav RN/IP. 

16. PK: po razporedu v manjših skupinah. 14. Razstavišče Ludvik: JANI VIMPOLŠEK - 

fotografska razstava.                 

17. Pričetek angleške bralne značke Love 2 Read. D-

n.8.r: Interdisciplinarno - to sem jaz. 

15. T-š: Iz znanja o sladkorni bolezni, 8. in 9.r. Svetovni 

dan hoje: V šolo pridem peš. 

20. Preventivna dejavnost: Varni internet: Pametno 

odločanje za spletno sporočanje (5. r.). Varna in 

odgovorna raba interneta (7. r.) 

16. T-r: logika (za 8. in 9. razrede) 

22.  D-t: 6. razred Drugače na pot - v šolo s kolesom, 

Evropski teden mobilnosti. 

18. Šola v naravi: 3. razred; Debeli Rtič   22. 10. 

Šolska skupnost 6. -9. razred. 

23. D-š: 1. in 5. razred. T-š: logika. Preventivna 

dejavnost: predavanje” Ne drogam” (9. r.) 

20. Šolska skupnost (1. - 5. razred).  T-š: biologija, 8. in 

9. r. 

24. D-š: pohod 6. do 9. r. Preventivna dejavnost: 

predavanje” Ne nasilju” (6. r.) EUROPARK: NOČ 

RAZISKOVALCEV. 

25. Jesenske počitnice → 1. 11. 

26. Šolska skupnost 6. do 9. razred. 31. Dan reformacije. 

29. D-k: SNG: 6. do 9. r: Nanine pesmi. Šolska skupnost 

(1. - 5. razred). 

  

30. Svet staršev: 18.00. D-n.9.r: Interdisciplinarno - 

Orientacija, karierna orientacija, Muzej NOB. 

  

 Sistematski zdravstveni pregledi v dogovoru s šolsko 

zdravnico. 

 Sistematski zdravstveni pregledi po razporedu 

zdravstvenega doma. Kostanjev piknik za 1. VIO. 

T – tekmovanje; š – šolsko; d – državno; r – področno, regijsko; D – dan dejavnosti; t – tehniški; n- naravoslovni; š – športni 



 23 

 
POGOVORNE URE STROKOVNIH DELAVCEV 

Pogovorne ure bodo tudi letos potekale ob predhodni prijavi in ob upoštevanju vseh ukrepov. Učitelji 

bodo po potrebi sklicali tudi skupne pogovorne ure preko Teamsov. 

 

 

elektronski naslov PRIIMEK, Ime DAN ZAČETEK KONEC 

mateja.arko@ludvik.si ARKO, Mateja TOR 9.10 9.55 

anita.babic@ludvik.si BABIČ, Anita PET 9.10 9.55 

valentina.barisic@ludvik.si BARIŠIĆ, Valentina TOR 11.05 11.50 

nejc.barovic@ludvik.si BAROVIČ, Nejc SRE 9.10 9.55 

nusa.barovic@ludvik.si BAROVIČ , Nuša SRE 11.05 11.50 

marija.bauman@ludvik.si BAUMAN, Marija TOR 10.15 11.00 

suzana.belusic@ludvik.si BELUŠIČ, Suzana SRE 10.15 11.00 

tomaz.berendijas@ludvik.si BERENDIJAŠ, Tomaž PON 10.15 11.00 

jasmina.borlinic@ludvik.si BORLINIĆ, Jasmina PON 11.05 11.50 

natasa.colja@ludvik.si COLJA, Nataša PON 9.10 9.55 

melita.djordjevic@ludvik.si DJORDJEVIĆ, Melita ČET 11.50 12.40 

tamara.faric@ludvik.si FARIČ, Tamara SRE 9.25 10.10 

jadranka.foster@ludvik.si FOSTER, Jadranka TOR 11.05 11.50 

jakob.fosnjar@ludvik.si FOŠNJAR, Jakob ČET 11.05 11.50 

brigita.godec@ludvik.si GODEC KOPČIČ, Brigita PET 8.20 9.05 

tanja.gojcic@ludvik.si GOJČIČ, Tanja PON 9.10 9.55 

natasa.hutter@ludvik.si HUTTER, Nataša TOR 12.45 13.30 

rahela.jakopec@ludvik.si JAKOPEC, Rahela SRE 11.55 12.40 

petra.kapun@ludvik.si KAPUN, Petra PET 12.45 13.30 

janja.karanovic@ludvik.si KARANOVIČ, Janja TOR 11.05 11.50 

vesna.klasinc@ludvik.si KLASINC, Vesna TOR 11.05 11.50 

kristina.klec@ludvik.si KLEČ, Kristina TOR 11.05 11.50 

viktorija.kodric@ludvik.si KODRIČ, Viktorija SRE 10.15 11.00 

mira.kopse@ludvik.si KOPŠE, Mira ČET 12.45 13.30 

jordana.koren@ludvik.si KOREN, Jordana TOR 10.15 11.00 

vikica.korosec@ludvik.si KOROŠEC, Vika TOR 11.05 11.50 

natasa.kosi@ludvik.si KOSI, Nataša PET 11.05 11.50 

urska.kosi@ludvik.si KOSI, Urška SRE 8.20 9.05 

vera.kozuh@ludvik.si KOŽUH, Vera TOR 9.10 9.55 

antonija.krajncic@ludvik.si KRAJNČIČ, Antonija ČET 11.55 12.40 

alenka.kuhar@ludvik.si KUHAR, Alenka ČET 10.15 11.00 
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metka.lakota@ludvik.si LAKOTA, Metka PET 11.05 11.50 

natasa.lukovic@ludvik.si LUKOVIĆ, Nataša PET 11.05 11.55 

metka.majcen@ludvik.si MAJCEN, Metka PON 8.20 9.05 

maja.mernik@ludvik.si MERNIK, Maja PON 9.10 9.55 

milanka.munda@ludvik.si MUNDA, Milanka PET 10.15 11.00 

janez.persak@ludvik.si PERŠAK, Janez TOR 10.15 11.00 

sara.petric@ludvik.si PETRIČ, Sara Jane PON. 11.55 12.40 

jasmina.pizeta@ludvik.si PIŽETA, Jasmina TOR. 10.15 11.00 

podlesekm@gmail.com PODLESEK, Mateja PET 12.45 13.30 

karla.poslek@ludvik.si POSLEK PETROVIČ , Karla PET 9.10 9.55 

martina.potrc@ludvik.si POTRČ, Martina ČET 11.05 11.50 

jasna.rosi@ludvik.si ROSI, Jasna TOR 10.15 11.00 

andreja.schwarz@ludvik.si SCHWARZ, Andreja SRE 10.15 11.00 

katarina.senegacnik@ludvik.si 
SENEGAČNIK JAKOVAC, 

Katarina 
PON 10. 15 11. 00 

sasa.silic@ludvik.si SILIČ, Saša ČET 8.20 9.05 

blanka.slapnik@ludvik.si SLAPNIK, Blanka TOR 11.55 12.40 

milan.sorsak@ludvik.si SORŠAK, Milan TOR 9.10 9.55 

katja.stajnko@ludvik.si STAJNKO, Katja TOR 9.25 10.10 

violeta.skrabl@ludvik.si ŠKRABL, Violeta SRE 10.15 11.00 

gordana.sober@ludvik.si ŠOBER, Gordana SRE 11.05 11.50 

ida.sumak@ludvik.si ŠUMAK, Ida SRE 10.15 11.00 

lidija.todorovic@ludvik.si TODOROVIĆ, Lidija TOR 9.10 9.55 

maja.tos@ludvik.si TOŠ,  Maja PON 8.20 9.05 

martina.vidovic@ludvik.si VIDOVIČ, Martina PET 11.55 12.40 

ribana.visnar@ludvik.si VIŠNAR, Ribana PON 11.05  11.50 

maja.vran@ludvik.si VRAN, Maja SRE 11.55 12.40 

metka.osterc@ludvik.si VRBANČIČ OSTERC, Metka SRE 12.45 13.30 

 
 
  

MENTORICA LUDVIK POROČA: Mateja Arko 

UREDNICA LUDVIK POROČA: Vita Čelik, 9. b 

UREDNIŠKI ODBOR: Stevan Stevanović, Nina Novak (oba 9. a); Vita Čelik, Kaja Gajšek (obe 

9. b); Tina Furman, Til Turk, (vsi 9. c); Taja Preradović, Taja Hercog (obe 8. a); Tjaša Levstik 

(8. b); Eva Zala Stergar (8. c); Maria Luković, Žanet Pušnik (obe 7. a); Aljaž Koželj Draš, 

Matic Lešnik, Nejc Marinič, Nejc Kocuvan, Daša Salomon (vsi 7. c) 
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