
 

 

 

 

 

- Zakaj v PUM? 

    Opravil sem poklicno  

 maturo … Precej drugače 

kot sem si predstavljala ... 

   V PUMu sem se naučil 

     obvladovati živce in 

  kontrolirati svojo jezo … 

  PUMovci in mentorji so 

              zakon!!! 

- 13. generacija 

- Predavanja in 

delavnice za 

mladostnike 

- Ekskurzije  

     Udeleženci 

     predstavljamo 

 svoj domači kraj 

- PUMturnir v Celju 
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 Trebušni ples 

 Moda 

 Piercingi 

 Hišni ljubljenčki 

 Križanka 

 Ne pozabite nase 

 

 

 



 

 

 

Projektno učenje za mlajše odrasle  
 

 

 

"Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v 
družbi temelječi na znanju." 

Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije št. 3311-10-059002 v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013. 

Program je namenjen mladim, ki so stari od 15 do 25 let, niso v šoli, niso zaposleni in nimajo 
poklicne izobrazbe. Udeleženci programa PUM so mladostniki, ki so iz različnih  razlogov 
opustili šolanje. Udeleženci programa PUM, ki ga imenujemo tudi »šola za življenje«, kjer ni 
utrujenosti, stresa in zamer, si s pomočjo mentorjev in mnogih zunanjih sodelavcev zastavijo 
novo poklicno strategijo, pridobijo višjo stopnjo izobrazbe, splošno razgledanost in številne 
nove funkcionalne spretnosti. 

Učenje poteka v obliki projektnega dela in temelji na upoštevanju interesov in sposobnosti 
udeležencev. 

Program je za udeležence brezplačen, vključijo se kadarkoli med letom in zapustijo program, 
ko dosežejo zastavljeni cilj. Program traja eno šolsko leto in upošteva urnik srednjih šol. 
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Spoštovani bralec/bralka, 

na naslednjih straneh lahko prebereš in si ogledaš naše aktivnosti, interese ter dosežke. 

Leto druženja in učenja se izteka. 13. generacija udeležencev programa PUM se smelo in 
veselo podaja novim izzivom naproti. 

Enis, Goran, Iris, Sonja, Marijo, Jasmina, Sandi, Jana, Sanja, Marijo, Robert, Marko, Sandra, 

Samoel, Anel, Ines, Tomek, Andreja, Jožek, Branislav, Manuela. 

 

Naši mentorji so bili Darja Dravec, Mihaela Flisar, Tomaž Lapoša. 

 

 

 



PRVO SREČANJE IN DOGAJANJE V PUMu 

 

Prvič smo se srečali jeseni 2011. Spoznali smo se in sklenili nova prijateljstva.  

Vzdušje v skupini je bilo kljub veliki različnosti med udeleženci že od začetka 

fenomenalno. Prihajamo iz različnih krajev - z vseh koncev Pomurja, različnih 

srednjih šol, smo različne starosti, imamo različna predznanja, izkušnje in vsak 

seveda svojo osebno zgodbo. Vse razlike so nas tukaj družile in omogočale, da smo 

si pomagali, se spodbujali, svetovali in učili drug od drugega. Takoj smo izvolili tudi 

predsednika in podpredsednico skupine. 

Z mentorji smo na individualnih razgovorih sproti reševali osebne in šolske zadeve, 

na mesečnih PUM konferencah pa vsi skupaj ozaveščali dosežke preteklega meseca 

in si zastavljali cilje za naslednji mesec.  

V programu PUM ni klasičnega učenja, učili smo se skozi projektno delo in različne 

aktivnosti. Realizirali smo šest projektov: Veseli december, PUM Osebnost, 7. 

PUMetnost, Pozdrav pomladi, PUM Časopis in Na odru. 

To je šola za življenje in vsi smo delali vse. No, vsaj poskusiti smo morali. V PUMu 

smo imeli pravila za učinkovito delovanje skupine. Lahko smo izražali lastna mnenja 

in interese. Naš glavni cilj je bil zaključiti šolanje, napredovati v letniku ali se zaposliti. 

En udeleženec se je že med letom zaposlil. Pri pripravi na šolske izpite smo koristili 

učno pomoč, na šolah pa smo se dogovorili za datume izpitov in veliko izpitov smo 

opravili. Naj navedemo še nekaj glavnih aktivnosti  pri katerih smo se učili in osvajali 

veščine za uspešno osebno in poklicno pot. Vsako jutro smo se seznanjali z dogodki 

doma in po svetu. Dopisništvo Dela nam je doniralo dnevno časopisje. Andreja nam 

je vsako jutro na tablo zapisala eno pozitivno misel. Obeležili smo vse praznike in 

pomembne svetovne dneve. Potekale so različne debate, veliko smo komunicirali, 

upoštevali bonton, razvijali ročne spretnosti, odkrivali nove talente, izražali 

kreativnost in inovativnost, prirejali kvize za splošno razgledanost, tekmovali v 

miselnih igrah in družabnih igrah, izdelovali plakate, si ogledali poučne filme, na 

svojo najljubšo temo smo pripravljali referate in jih predstavili, veliko nastopali in 

odpravljali  tremo, krepili samopodobo in postali smo veliko samozavestnejši. 

Dvakrat smo obiskali Radio Romic - prvič smo predstavili program PUM, drugič pa 
smo spregovorili o filmu One Point Two. Pripravili smo odmevno prireditev Premiera 
PUM filma. Veseli smo bili odziva vabljenih. Obiskala nas je tudi novinarka Vestnika in 
objavila članek o našem filmu, z našimi izjavami. Tudi na PUMstivalu v Ljubljani smo 

podali izjavo za Radio študent. 

Za oglaševanje na lokalnih televizijah smo posneli reklamni spot, ki bo privabil 
naslednjo generacijo udeležencev. 

 



 

Izpopolnjevali smo računalniško znanje in ga potrdili s končnim testiranjem. Medse 
smo  povabili predavatelje, strokovnjake s posameznih področij in sodelavce Ljudske 
univerze Murska Sobota, ki so nam predavali ali smo aktivno sodelovali na delavnicah. 

Gospoda Alojz Sraka in Dejan Dravec iz Svetovalnega središča Murska Sobota sta 
nam predstavila možnosti in priložnosti izobraževanja, udeleževali smo se pa tudi 

individualnih svetovanj o našem nadaljnjem izobraževanju. 

V PUM hiši v Tešanovcih smo si pripravljali skupno malico in spekli pecivo, PUMke, ki 
so bile del daril ob novem letu.  Večkrat smo bili v knjižnici, v MIKKu, v Galeriji 
Murska Sobota, v Centru za informiranje in poklicno svetovanje. Udeležili smo se 
raznih prireditev; Festival IZUM, prireditev ob Svetovnem dnevu boja proti aidsu, 

Zaposlitveni sejem, Evropska vas.  

Udeležili smo se nacionalne otvoritve Tedna vseživljenjskega učenja, ki je letos 
potekala v Murski Soboti. Sodelovali smo na različnih, zelo zanimivih dogodkih, tudi 
salso smo se naučili plesati, pripravili smo pa tudi lastne prireditve. Druženje je bilo 
enkratno, saj smo se zbrali iz različnih skupin in različnih starostnih obdobij, 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje. 

Rekreirali smo se na bližnjem športnem igrišču in v Fazaneriji, odpravili smo se na 
več ekskurzij, saj smo udeleženci predstavljali svoje domače kraje. Najbolj veseli smo 

pa bili poti v Celje, Maribor in Ljubljano. Podrobnosti v nadaljevanju.  

 

 

Ne prezrite zgodbe o našem spremljevalcu, belem zajčku. 

  



NAŠI ZAČETKI: KAJ JE PUM, ZAKAJ V PUM?  

 

»Moja pot v PUM se je pričela čisto nenačrtovano. Še pred letom se mi niti sanjalo ni, da mi 
bo ta program še kako prišel prav. Zanj mi je povedala svetovalka, katera me je napotila 
sem z razlogom, da dokončam srednjo šolo, ki sem jo iz določenih razlogov pustila. Tako 
sem po dolgem času spet segla po knjigah in se odpravila v to šolo, šolo za življenje, od 
katere sem odnesla res veliko. Tukaj sem koristila učno  pomoč, opravila izpit in kaj kmalu, s 
trdno voljo in upanjem, bom imela želeni poklic. Spoznala sem nove prijateljice, s katerimi 
bomo ostale v kontaktu še po koncu šole, saj smo se res zelo navezale ena na drugo. 
Zahvaljujoč njim in mentorjev sem premagala tudi strah pred kamero, tudi sama sem 
namreč sodelovala pri snemanju filma. Tudi na raznih predavanjih in delavnicah sem se 
naučila veliko novega in zanimivega. Pridobila sem tudi na samozavesti, katere prej res 
skorajda nič nisem imela, sedaj sem osebnostno bolj zrela, vem, kam grem in kaj moram še 
narediti, da pridem do določenega cilja. Res sem vesela, da sem dobila to priložnost, ki mi je 
pomagala, da se sedaj lažje odločam, kako naprej v prihodnosti.« 

Andreja 

»V PUM me je poslala svetovalka. Spoznala sem nove prijatelje in s pomočjo danih inštrukcij 
opravila izpit iz matematike. Zdaj me čaka še matura, ki jo bom opravljala v mesecu avgustu. 
V PUMu so mi bile najbolj všeč delavnice, družabne igre in spoznavanje same sebe ter drugih. 
PUM mi bo za vedno ostal v spominu.« 

Iris 

»Sem Jana. V PUM sem se vključila, ker nisem dokončala srednje šole. Manjkal mi je  samo 
še 4. letnik. V PUMu sem koristila učno pomoč, spoznala sem nove prijatelje in po svoje 
zanimive ljudi. Čez leto smo se imeli fajn, čeprav smo imeli konflikte, smo jih sproti reševali. 
Najlepše mi je bilo, ko smo snemali film. Pri filmu sem sodelovala, kot soscenaristka, 
prevajalka, fotografinja in sopisateljica spremne besede. Izdelovali smo različne izdelke, 
naučila sem se veliko novih in zanimivih stvari. Mentorji so vedno pripravljeni pomagati nam, 
udeležencem. PUM je bil zelo zanimiva izkušnja.« 

Jana 

»Sem Jožek Šarkezi, star sem 20 let. Pred vpisom v srednjo šolo, sem se odločil za program 
PUM. Za PUM sem izvedel od svoje svetovalke na uradu za delo. Že prvi dan sem bil 
navdušen, saj smo se takoj spoprijateljili. Že drugi teden smo volili predsednika skupine PUM. 
Izvolili so mene, zelo lepo sem se počutil, saj sem sklepal, da me imajo radi in da imam 
sposobnosti za predsednika. V PUMu sem se dosti naučil: delal sem zapestnice, ki smo jih 
razstavljali tudi na PUMstivalu v Ljubljani, izrezovali smo tudi novoletne okraske, ki smo jih 
nalepili na okna Ljudske univerze Murska Sobota. Sodeloval sem tudi pri pripravi skupnih 
malic v PUM hiši, v Tešanovcih. Zelo rad sem obiskoval PUM,  včasih sem manjkal in doma 
pazil eno leto starega sina, Tijana. Kot PUMovec in oče sem se trudil po najboljših močeh 
opraviti vse svoje obveznosti. Ukvarjam se tudi z glasbo, že 16 let. Tudi v PUMu sem zaigral, 
za referat predstavil klaviature, za PUM film sem posnel glasbeno podlago in igral na 
prireditvi Premiera PUM filma.  Pogrešal bom PUMovce in mentorje, saj se dobro razumemo, 
in se imamo radi.« 

Jožek 

 



»Za PUM sem izvedel na uradu za delo. Moja svetovalka  mi je predlagala, naj se vpišem v 
program PUM in sem ji rekel, da bom premislil. Šel sem domov in se posvetoval s prijatelji, ki 
so že prejšnja leta obiskovali PUM. Rekli so mi, da je  to zelo zanimiv program in da se lahko 
veliko naučim. Tako sem se odločil za vključitev. Takoj sem doumel, da je to res zanimiv in 
koristen program in sedaj mi ni žal, da sem ga obiskoval. S soudeleženci sem se dobro 
razumel. V PUMu  imamo odlične mentorje, ki nas spodbujajo in nam pomagajo pri učenju 
ter izpitih, poleg tega jim pa lahko zaupamo še naše skrivnosti in težave. Bili smo tudi v Celju 
na vseslovenskem PUMturnirju  in smo zasedli 2. mesto. Tudi na PUMstivalu v Ljubljani je 
bilo lepo. Najlepše pa je, ko v PUM hiši v Tešanovcih in kuhamo dobrote.« 

Anel  

»Za vključitev v PUM se nisem sam odločil.  Začelo se je, ko sem se prijavil na urad za delo. 
Tam mi je svetovalka kar naprej govorila o program PUM vendar me ni zanimalo. Ko sem 
nekega dne prišel na urad, ni bilo moje svetovalke. Bila je neka nova svetovalka. Kar vključila 
me je v PUM. V program PUM sem prišel kasneje kot ostali udeleženci, sprejeli so me zelo 
lepo. V PUMu je dobra družba, med sabo si pomagamo, probleme rešujemo sproti. V PUMu 
sem se naučil obvladovati živce in kontrolirati svojo jezo. Odločil sem se, da se jeseni vpišem 
v večerno šolo v Mariboru.« 

Enis 

»Za PUM sem se odločil zaradi težav pri šolanju. Obiskoval sem Gimnazijo Murska Sobota in 
nisem uspel opraviti mature. Ker sem moral pavzirati vso leto, sem se prijavil na urad za delo 
in tam izvedel za program PUM. Takoj sem se vključil. Veliko smo se naučili, obiskovali 
predavanja, se podali na ekskurzije in veliko delali na naši samozavesti in osebni rasti.  
Med drugim se ukvarjam tudi z nogometom, igram približno šest let. Trenutno igram veliki 
nogomet, mali nogomet in nogomet na asfaltu. Imam še veliko drugih hobijev kot so 
računalnik, televizija, namizni tenis, kolesarjenje in zabavanje  s prijatelji.« 

 

Goran 

»Ime mi je Ines Pintarič. Za PUM mi je povedala svetovalka na uradu za delo. Svetovala mi 
je, naj obiskujem PUM, ker sem šolanje na Ekonomski šoli Murska Sobota,  smer Trgovec, 
opustila. Zakaj? Zaradi družbe in pomanjkanja volje do učenja. V PUMu sem pridobila dosti 
novih prijateljev, nekatere sem pa poznala že od prej. V PUM sem se vključila, da bi si 
postavila nove cilje in dobila pomoč pri ustvarjanju moje prihodnosti. Tu sem spoznala veliko 
novih stvari, del, različnih aktivnosti. Z mentorji sem obiskala tudi mojo bivšo šolo, da bi se 
zmenila za nadaljnje šolanje. Vseeno mi manjkata še volja in interes. V PUMu mi je bilo zelo 
všeč, čeprav sem se vključila z velikim odporom, ker nisem točno vedela kaj je to za 
programa in kaj bom tam počela. Menila sem, da sem edina s takim problemom. Vendar sem 
že prvi dan uvidela, da mi je PUM zelo všeč. Pridobila sem različna znanja in spretnosti, 
predvsem pa nasvetov, ki mi bodo v nadaljnjem življenju zelo koristili.« 
 

Ines 
 
»Zjutraj me je poklicala svetovalka in me povabila na razgovor. Ko mi je omenila, da me bo 
vključila v Pum, sem bila zmedena, saj nisem vedla, kaj je PUM in zakaj ravno jaz moram v 
PUM. Svetovalka mi je razložila, da imam možnost dokončati srednjo šlo. A v sebi sem po 
tihem odklonila vključitev. Naslednji dan ob 6.30  sem se odpravila v Mursko Soboto, v PUM 
zaradi radovednosti in da opravim obveznost. Moram priznati, da sem se bala spoznati nove 
ljudi in mentorje. Oh, občutki so bili fenomenalni, mentorji in PUMovci so me lepo sprejeli. 
Ko sem jim omenila, da imam še en popravni izpit  iz poslovne matematike in maturo, smo 



se z mentorji pomenili in so me takoj spodbudili, da pokličem v šolo in čim prej opravim 
popravni izpit. Malo se je vleklo, a sem vztrajala in naredila popravnega v drugem roku. Zdaj 
sem se prijavila na maturo in bilo bi mi zelo žal, če ne bi poslušala mentorjev. Čeprav so kar 
gnjavili. Zdaj sem ponosna nase in imam več moči, da se pripravljam na maturo. Če naredim 
maturo, razmišljam, da bi se izšolala še za vzgojiteljico. In tako se bodo moje želje 
uresničevale. Če bi dobila še eno možnost vključitve v PUM, bi jo z veseljem sprejela. 
PUMovci in mentorji so zakon!« 

Jasmina 

»Moje ime je Robert. Za PUM sem izvedel od svoje svetovalke. Odločil sem se, da bom 
obiskoval PUM. Obiskujem ga, ker nisem dokončal srednje šole in sicer Ekonomske šole 
Murska Sobota. Obiskoval sem program Trgovec. Na žalost nisem dokončal 1. letnika, čeprav 
sem ga že enkrat ponavljal. Nisem uspel narediti  dva izpita in sicer informatike in 
matematike. V PUMu je super. Spoznal sem nekaj novih prijateljev, s katerimi se odlično 
razumem. V PUMu sem se tudi učil za izpit iz matematike. Predvsem gre zahvala mentorjem, 
ki so me pri tem spodbujali, da sem pristopi k izpitu in ga tudi uspešno opravil.« 

Robert 
 

»Ko sem šla k svoji svetovalki, mi je omenila PUM. Za PUM so govorili, da je zelo lepo tam, 
da  so mentorji prijazni in niso nesramni kot v srednji šoli. Ko sem prišla v PUM, so me 
udeleženci zelo lepo sprejeli in predstavili. Najprej me je bilo malo strah, kako me bodo 
sprejeli in se obnašali do mene. Ko sem jih spoznala, mi ni bilo žal, da sem se vključila. Nekaj 
dni kasneje sem izvedela, da sem noseča. Tudi moj fant Anel je v PUMu, tako mi je bilo lažje. 
Presenetilo me je, da so se tudi udeleženci in mentorji veselili otroka. Rodila sem deklico 
Leno.« 

Manuela 

»V PUMu smo se imeli lepo. Hodil sem na Osnovno šolo III. Šolanje sem opustil zaradi 
neopravičenih ur. Za PUM sem zvedel od prijateljev in se vključil. Spoznal sem nove ljudi, 
pridobil prijatelje in prijateljice. Bili smo v Celju na turnirju, v Ljubljani na PUMstivalu ter v 
Tešanovcih.« 

Samoel  

»Moja pot v PUM se je začela tako, da mi je svetovalka povedala naj se vključim. Imela sem 
25 let, tako, da je to bil moj zadnji vlak. Bila sem vesela, ker mi je že brat dosti lepih  stvari 
povedal o PUMu. Z veseljem sem se napotila prvi dan v PUM. Moram povedati, da bom PUM 
zelo pogrešala, ker sem pridobila prave prijatelje. Sem pa bila tudi najstarejša udeleženka.«    

        Sandra  

»Za PUM sem izvedela na uradu za delo. Svetovalka mi je predlagala vključitev v PUM, 
razložila mi je, kaj se v PUMu počne in kako poteka. Vključitev bi mi po njenem mnenju 
koristila. Odločila sem se za vključitev. Na začetku me je bilo malo strah, kako bom sprejeta, 
kateri bodo soudeleženci, a sedaj je super in mi ni žal, da sem se vključila. Mentorjem  sem 
povedala, da nimam dokončane srednje šole. Mentorji so mi svetovali, da grem na šolo in se 
s profesorji zmenim, kako in kdaj lahko opravljam izpite. Ker me je bilo strah iti na šolo, me 
je spremljala mentorica. Profesorica na šoli me je prijazno sprejela in razložil,a kdaj lahko 
opravljam izpite. Ker sem bila navdušena nad vsem tem, sem se odločila, da bom izpite 
opravljala in šolanje dokončala. Končno je prišel čas, da sem se zavedla koliko pomeni šola,  
izobrazba.«                                                                                                 Sanja 



»Precej drugače kot sem si predstavljala. Za PUM sem prvič slišala pred približno osmimi leti, 
ko sem se izpisala iz 1. letnika programa Aranžerski tehnik. Starši so mi predlagali,  naj se 
vključim naslednjo šolsko leto, a sem se s vsemi močmi uprla tej ideji. Bila sem pač navadna 
15-letnica in menila, da mi nihče ne more pomagati in da imam jaz tako ali tako vedno prav. 
Ko sem bila stara 17 let sem se vpisala v program Ekonomski tehnik v Murski Soboti.  Boljše 
je bilo kot sedeti doma ali delati sezonska dela. Moja manjkajoča oz. neprisotna motivacija za 
ta program me je v 3. letniku brcnila v zadnjico. Družinske težave, tečni profesorji, 
enostavno me je minila volja do vsega. Tako sem sredi šolskega leta enostavno prenehala 
hoditi k pouku. Jeseni ob prijavi na urad za delo  me je svetovalka napotila v PUM. Priznam, 
nisem bila navdušena. Že potrpim to leto, vsaj nekaj štipendije bom dobila, mogoče si 
najdem kakšno zaposlitev v tem času – take misli so se mi sprehajale po glavi na predvečer 
prvega obiska PUMa. 

Kot velikokrat v življenju se je izšlo čisto drugače, kot si mi predstavljamo. Kljub temu, da 
sem se v program vključila dva dni pozneje kot večina udeležencev, sem se že prvi dan 
uspešno vključila v skupino. Mentorji niso bili tečni in zateženi ampak sproščeni in 
razumevajoči, udeleženci pa so se izkazali kot prava 'bomba'.  

Ker imam mnogo interesov, me je tudi večina dejavnosti zanimala in sem jih z veseljem 
opravljala. Najbolj si bom verjetno zapomnila sodelovanje pri našem kratkem filmu One Point 
Two. Lotiti se tega projekta, ne sam, ampak s skupino, ki te podpira, motivira in ti pomaga 
ter le-tega uspešno zaključiti je izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila. 

Pridobila sem si tudi nekaj dobrih prijateljic, katere ne bi mogle biti bolj različne od mene, a 
se očitno ravno zaradi tega tako dobro ujemamo. 

Za zaključek zapišem še, da mi ni žal tega leta v PUMu in mi nikoli ne bo.« 

 Sonja 
 

»Vključil sem se v PUM, ker mi je tako svetovala moja svetovalka. Bili so dobri in slabi časi, 
kot pri vsaki stvari na svetu, ampak večina je bilo dobrih časov. Skozi leto sem se naučil 
marsikaj npr. delo in montaža filma ter kaj potrebujemo za snemanje filma. Odigral sem tudi 
glavno vlogo. Obiskali smo veliko krajev, najbolj zanimivo je bilo v Ljubljani. Moja prisotnost 
je tudi padala in naraščala, odvisno, kaj se je dogajalo doma in v PUMu. Srečal sem spet 
stare prijatelje in pridobil nove. Naučil se tudi dosti drugih stvari … tudi države Evrope, 
izdelati različne stvari (snežinke, zapestnice, drevo, plakate …). Veliko sem se učil in opravil 
poklicno maturo.« 

                        Tomek 

»V PUMu sem se imel lepo. Že takoj ob vključitvi smo se spoprijateljili. Komaj sem čakal 
naslednji dan. Včasih se mi pa ni dalo priti v šolo. V PUMu sem se naučil izdelovati zapestnice 
prijateljstva, novoletne okraske, naredil sem tudi škatlice za Valentinovo, ki sem jih podaril 
našim PUMovkam. Sodeloval sem tudi v našem skupinskem filmu, ki se imenuje One Point 
Two. Tu v PUMu se učimo, ustvarjamo izdelke, hodimo na izlete, se pogovarjamo in kuhamo. 
Tako smo naredili kekse in jih poimenovali »PUMke«.Ta naša  darila so razveselila vse, ki 
sodelujejo s programom PUM. V programu PUM smo ob začetku sprejeli pravila za delovanje 
skupine, med njimi je tudi pravilo da odsotnost sporočamo mentorjem. To pravilo sem malo 
kršil.« 

Marijo – Dolič 

  



  







 



Poleg strokovnih predavanj z različnih področij smo posebej osvetlili teme o skrbi za naše 

zdravje 

 

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE MLADOSTNIKOV 

Sodelavke Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota so izvedle naslednja predavanja in 

delavnice: 

- Zdrava spolnost 

Predavanje o zdravi spolnosti je poteklo tako, da smo se najprej pogovarjali o zdravi 

spolnosti ter nevarnostih nezdrave spolnosti. Ogledali smo si tudi film; izpoved moža iz 

Borovnice, ki je zbolel za virusom HIV. V filmu je pripovedoval, kakšen je bil v mladosti, kaj 

je počel ter kako je zbolel za tem virusom ter kako se je z njim spopadal do konca. 

Predavateljica nam je razložila kako se najhitreje dobi virus in kaj moramo mi narediti, da 

preprečimo okužbo. 

- Aids 

Prireditev v Pokrajinski in študijski knjižnici, izvajalca Zavod za zdravstveno varstvo Murska 

Sobota  in MIKK 

Nadeli smo si rdeče pentlje. Svetovno razširjena neozdravljiva bolezen. Bolezen povzroči 

oslabitev imunskega sistema, utrujenost, raznorazne bolezni. Definiran je kot skupek 

simptomov in okužb, ki so posledica izčrpanosti imunskega sistema zaradi okužbe z virusom 

HIV. Dandanes naj bi bilo z to smrtonosno boleznijo okuženih približno 34 milijonov ljudi po 

vsem svetu, število pa še vedno narašča. Najbolj se prenaša z nezaščitenimi spolnimi odnosi. 

- Teden boja proti raku 

Prireditev v Pokrajinski in študijski knjižnici, izvajalec Zavod za zdravstveno varstvo Murska 

Sobota 

Letos se je Teden boja proti raku pričel 5. marca, trajal pa je do 9. marca. Potekal je pod 

geslom » Evropski kodeks proti raku - zdravje je življenje. « V Evropi in drugod po svetu so 

rakave bolezni iz leta v leto vse večji javnozdravstveni problem. V Sloveniji je po ocenah 

Registra raka Republike Slovenije leta 2011 za rakom na novo zbolelo še okrog 13.300 ljudi, 

več kot polovica od njih zboli za enim izmed petih najpogostejših rakov – rak debelega 

črevesa in danke, rak na pljučih, rak na dojki, rak na prostati in kožni rak. Vse te bolezni so 

povezane predvsem z nezdravim življenjskim slogom – predvsem kajenje cigaret, nezdravo 

prehranjevanje, čezmerna telesna teža, pitje alkoholnih pijač, preredka telesna dejavnost, 

čezmerno sončenje. 

 

 

 



- Priprava zdrave malice 

Na delavnici o zdravi prehrani, smo izvedeli kako zelo pomembne so naše prehranjevalne 

navade. Dnevno bi morali imeti 5 obrokov (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja ). 

Najpomembnejši izmed teh obrokov je seveda zajtrk saj da našim možganom moč in zagon, 

da lahko normalno delujejo. Naučili so nas kako si lahko tudi sami pripravimo zdrav zajtrk in 

sicer smo v njihovi kuhinji kar sami pripravili dva namaza -  tunin in sadni namaz. Teknilo 

nam je.  

- Škodljivost alkohola 

Predavanje o posledicah in nevarnosti alkohola je potekalo tako, da smo si ogledali film o 

mladem fantu, kateremu so starši zaupali avto. Fant je odšel na zabavo ter spil nekaj 

alkohola. Posledica tega je bila prometna nesreča v kateri je njegov  prijatelj postal invalid. 

Izpolnjevali smo tudi ankete o vsebnosti alkohola, ki jo lahko posameznikovo telo premore. 

Poskusili smo tudi očala, ki prikazujejo učinek človeka pod vplivom alkohola, ter kako pijan 

človek v resnici vidi. 

 

 

Spodbujanje in ohranjanje možganske aktivnosti 

Predavanje svetovno priznanega psihiatra dr. Jožeta Magdiča je potekalo v Pokrajinski in 

študijski knjižnici. Spregovoril nam je o delovanju naših možganov, o njihovi kondiciji in tudi 

on nas je opozoril na škodljivost alkohola za možgane. Pretreslo nas je, da lahko možgani 

zaradi alkohola zatečejo in to povzroči smrtno nevarnost.  

 

Proste roke – čista pljuča 

Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje 

Sodelavki sta nas obiskali trikrat. Odvajali smo se kajenja, ki uničuje naše zdravje. Prikazali 

sta nam statistične podatke in primere bolezni kadilcev. Oh, kako grozno izgledajo prekajena 

pljuča! Kajenje smo nekateri nekoliko zmanjšali, da bi kdo postal nekadilec, se pa doslej ni 

zgodilo. 

 

 

 

 

 

 



MI, V VLOGI TURISTIČNIH VODNIKOV 

Že ob vključitvi v program PUM smo se dogovorili, da bo vsak udeleženec predstavil svoj 

domači kraj. Opravili smo ekskurzije v različne kraje po Pomurju. 

Murska Sobota 

Mursko Soboto so nam predstavili udeleženci, ki tukaj tudi živijo. To so Enis, Iris, Tomek in 

Sandra. Izvedeli smo veliko novih stvari o Murski Soboti. 

Murska Sobota je mesto in sedež istoimenske občine v Republiki Sloveniji. Srednja 

nadmorska višina mesta je 190 m. Nahaja se v SV delu Slovenije v pokrajini Prekmurje, ter 

statistični Pomurski regiji. 

Murska Sobota se je začela razvijati že v srednjem veku zaradi prometnic, ki so povezovale 

Ogrsko in nemške dežele. Je pa bila Murska Sobota in njena okolica poseljena že veliko prej, 

kar pričajo prazgodovinska in rimska najdišča. O tem priča tudi rimski nagrobnik, vzidan v 

steno rimsko katoliške cerkve sv. Nikolaja. Cerkev je bila prvič omenjena leta 1297, zrasla pa 

je sredi ozemlja Belmura, z njo pa srednjeveška naselbina, ki se z imenom Muraszombatha 

prvič omenja 16. julija 1348. Kot mesto pa je bila Murska Sobota omenjena leta 1366. 

Zemljiški gospodje Széchyji so 1476 meščane oprostili vseh tlačanskih obveznosti, tri leta 

pozneje pa jim je ogrski kralj podelil sejemske pravice. V času turških vpadov 17. stoletja so 

mesto obdali z zunanjim obrambnim zidom, jarkom in obrambnimi okopi. Leta 1687 je 

rodbina Szérchy izumrla, del mesta pa je kupil Peter Szápáry in leta 1690 s kraljevim 

dovoljenjem postal novi lastnik Sobote. Rodbina je imela oblast nad mestom vse do konca 1. 

svetovne vojne. Čeprav je bila Murska Sobota mesto že v srednjem veku, je začela svojo 

urbano podobo dobivati šele v drugi polovici 19.stoletja. 1856 je bilo ustanovljeno večje 

trgovsko podjetje, sledili pa so hranilnica, kazino s knjižnico, tiskarna in bolnišnica. 

                  

Soboški grad                                                    Grajski drevored  

Rakičan 

V Rakičan smo se odpravili peš, rekreativni pohod. Obiskali smo Srednjo zdravstveno šolo 

Murska Sobota, kjer so nekateri s profesorji dogovorili roke za opravljanje izpitov. 

Rakičan je obmestno naselje v bližini Murske Sobote. Naselje je bilo v pisnih virih omejeno v 

začetku 14. stoletja. Ob robu naselja in prostranega parka stoji renesančni dvorec, ki je bil 

zgrajen v 17. stoletju. V dvorcu Rakičan je danes izobraževalni center z lepo obnovljenimi 

notranjimi prostori. V konjušnicah dvorca je konjeniški klub. Rakičan ima tudi olimpijsko 

strelišče in lovski dom. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev


Lendava 

Je mesto in središče občine Lendava. Lendavo nam je podrobno predstavila udeleženka 

Jasmina. Lendava je zelo miren in lep kraj s prijaznimi ljudmi. Prebivalstvo je mešano. Napisi, 

šolstvo in javne službe so dvojezični. Leži na nadmorski višini 161,1 m in ima 3395 

prebivalcev. 

Kraj se morda prvič omenja v delu Conversio Bogoariorum et Caranatanorum leta 871, v 

katerem se govori o cerkvi, ki naj bi jo v kraju Lindolves leta 853 posvetil škof Liupram. Leta 

1192 je naselje s pripadajočo posestjo kupila rodbina Hoholtov, poznejših Bánffyjev in tedaj 

se ime Lindva v starih listinah prvič zanesljivo navaja. Kraj je poleg graščinskega zemljišča v 

14. stoletju obsegal skoraj celotno jugovzhodno Prekmurje. Kot trg se Lindva omenja v 14. 

stoletju, v tistem času pa se pojavi tudi ime Alsólindva. Ko je leta 1644 izumrla rodbina 

Bánffy so novi lastniki postali grofje Esterházy. V času reformacije je grof Nikolaj Bánffy 

ustanovil tiskarno, ki je izdajala protestantske knjige v madžarskem jeziku. Med letoma 

1600–1683 se je za okoliš Lendava uveljavljala ogrska in turška oblast. Leta 1867 je Lendava 

postala okrajno mesto, sedež okraja pa je bila tudi v Kraljevini Jugoslaviji. V letih 1934–1935 

je tu izhajalo glasilo Komunistične partije Jugoslavije Ljudska pravica. Avgusta 1939 so v 

zidanici Miška Kranjca v Lendavskih goricah ustanovili okrožno partijsko vodstvo 

Komunistične partije Slovenije za Prekmurje. V cerkveni upravi je območje Lendave spadalo 

pod zagrebško škofijo vse od nastanka leta 1334 do 1777, ko je pripadlo škofiji v Sombotelu 

v Železni županiji. Evangeličanska verska občina je bila ustanovljena leta 1902; do 2. 

svetovne vojne je bila v Lendavi tudi močna židovska občina. Nemške čete so 6. aprila 1941 

na pohodu proti Hrvaški zasedle tudi Lendavo; 16. aprila pa je nemška vojska izročila oblast 

madžarskim okupatorjem. Kraj je postal sedež okrajnega glavarstva in po sklepu 

madžarskega parlamenta 16. decembra 1941 tudi uradno priključen madžarski državi. V 

mestu so odpravili vse slovenske oznake ter odpustili slovenske učitelje in uradnike; junija 

1942 so zaplenili premoženje 668 slovenskim priseljencem, ki so se med obema vojnama 

pred fašizmom umaknili z Goriškega, in jih odvedli v koncentracijsko taborišče Sárvár. Nemci 

so po zasedbi Madžarske aprila in novembra 1944 z vsesplošno racijo zajeli 250 Judov in jih 

izročili gestapu. Dne 4. aprila 1945 so Lendavo osvobodile enote Rdeče armade.  

Cerkev Svete Katarine, Evangeličanska cerkev, Galerija – Muzej, Sinagoga, Kapelica Svete 

Trojice. 
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Gornja Radgona 

V Gornjo Radgono sem udeležence in mentorje povabila jaz, Jana. 

Gornja Radgona je slovensko mesto ob meji z Avstrijo, sedež istoimenske občine, župnije in 
upravne enote. Leži na desnem bregu Mure ob magistralni cesti Murska Sobota-Maribor. Leži 
na nadmorski višini 206 m in ima 3529 prebivalcev. 

Najdbe in sledovi neolitske naselbine na Grajskem griču pričajo o obstoju v času kulture 
žarnih grobišč. Najdišča pri opekarni govorijo o domnevi, da je stalo tu manjšo rimsko 
naselje. Župnija je spadala pod salzburški patronat in je bila ustanovljena v dobi Spanheimov 
v prvi polovici 12. stoletja. Sama zgodovina Gornje Radgone sega v 12. stoletje, saj je 
nastalo naselje pod Ratigojevim gradom. Kralj Otokar II. Premysl je po letu 1265 na 
Murinem otoku ustanovil sedanjo Radgono, ki se omenja leta 1265 kot trg in leta 1299 kot 
mesto, stara naselbina pa se je spremenila v njeno predmestje. Gornja Radgona je nastala 
na pobočju Grajskega griča (265 m) in pomola Slovenskih goric. Zaradi pomembne lokacije 
pri reki Muri je bilo naselje v 12. in 13. stoletju skupaj z Radgono večkrat prizadeto zaradi 
napadov Madžarov, v 15. in 16. stoletju pa zaradi turških vpadov. Velika nadloga v začetku 
18. stoletja so bili Kruci. Leta 1605 je hudo narasla Mura in prizadela obema Radgonama 
ogromno škode, kugo pa je doživljala domala vsaka generacija. Najhuje je bilo leta 1680, ko 
je ostalo mnogo hiš brez stanovalcev. Na lahni vzpetini pri opekarni so bile vislice, ki so jih 
odstranili šele leta 1800. Gornja Radgona je postala leta 1907 trg, po zadnji vojni pa mesto. 
Pred letom 1918 je bila upravno povezana z Radgono. Star leseni most med Radgonama so 
po izredno hudem zimskem mrazu, februarja 1929 ob odjugi nakopičene gmote ledu uničile. 
Drugi leseni most, pa je bil zgrajen šele leta 1932. 

V starem mestnem Špitalu iz leta 1614 domuje muzej z etnološko zbirko in s prikazom 
osvobodilnega gibanja v občini. Pri muzeju so ostanki spomenika Svetilnik miru; nemški 
nacisti so ga aprila 1941 porušili, vendar so bili ostanki kasneje spet sestavljeni. Nasproti 
nekdanjega hotela Grozd je poznogotsko znamenje iz leta 1525 z mlajšim kipcem sedečega 
Kristusa. V čereh podnožja starega mostu čez Muro je vzidan radgonski grb. 

                            

Pušča 

Puščo so nam predstavili romski udeleženci; Samoel, Marijo-Bobby, Marijo-Dolič, Anel in 
Jožek. Nekateri smo bili na Pušči prvič v življenju. Pušča je sama po sebi zelo zanimiva in  
urejena.  

Pušča je strnjeno naselje v Občini Murska Sobota, ki leži zahodno od Murske Sobote. Pušča 

je romska skupnost, ki je bila do leta 2002 del Černelavcev. Na referendumu leta 1998 so se 

prebivalci odločili za ustanovitev samostojnega naselja, ki je bilo uradno razglašeno leta 

2002. Pušča je največje slovensko romsko naselje, ki je nastalo pred več kot stoletjem (leta 
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2011 so obeležili 100 let Pušče) in je tudi eno najbolje urejenih naselij. Zato velja za zgled 

urejanja romske problematike v Sloveniji.  

 

Obiskali smo tudi romski vrtec Romano, kjer so nas 

lepo sprejeli in nam vse razkazali. 

 

 

 

 

 

Beltinci in Melinci 

Ekskurzijo v Beltince in Melince sta vodili udeleženki Manuela in Ines. V Beltincih smo si 

ogledali beltinski grad, cerkev, obiskali smo pa tudi muzej glasbenih instrumentov Langa. 

Odpravili smo se proti Melincem, kjer smo se ustavili na kavici. Pot smo nadaljevali proti 

Ciglarskemu naselju. V Ciglarskem naselju potekajo tudi vsakoletni Ciglarski dnevi, kjer 

prikazujejo izdelavo opeke. Ogledali smo si tudi brod na Muri. Odpravili smo se nazaj proti 

Beltincem, kjer smo imeli malico. 

 

                          

Sotina 

Robert nas je vodil po Sotini in okolici. Po teh krajih nas pa večina res še ni hodila. 

Sotina je maloobmejni prehod, preko katerega vodi evropska kolesarska in pešpot. Tukaj je 

začetek ali konec enega dela turistično-geološko-učne poti s 365 stopnicami. Ta prehod v 

glavnem koristijo domačini, kateri so zaposleni na tem delu Gradiščanske Hrvaške in 

Avstrijske Štajerske. Naravni izvir mineralne vode se omenja v zgodovini Prekmurja šele leta 

1900. 

Kamnolom Sotina  se trenutno razprostira v naravi površine 2 ha. Je nahajališče zelenega in 

črnega filitona. Nastanki segajo v čas paleozoika in miocena, kjer so kamenine nastajale ob 

premikanju tektonskih plasti. Trenutno kamnolom ne obratuje zaradi nevarnosti plazu 

(razpoke), kar dokazuje tudi fotografija, ki smo jo naredili ob našem ogledu. 



 

 

Prostovoljno Gasilsko društvo Sotina je lansko leto preuredilo stari gasilski dom v muzej. V 

njem bo na ogled gasilska oprema in dokumentarno gradivo naših gasilcev vse do danes. 

Muzej je po posvetovanju s kustosi iz Pokrajinskega muzeja M. Sobota pomemben tudi 

zaradi zbirke etno eksponatov iz tega dela Goričkega. 

Kapela Sv. Cirila in Metoda je last družine Koler, ki je bila zgrajena leta 2001. 

Ob robu gozda in ob geološki učni poti lahko ob petju ptic poslušamo tudi žuborenje vode, ki 

teče po neprepustnih kameninah v naravnem kanjonu katerega si je narava začela izdelovati 

v davnih časih paleozoika in miocena. Potok je kot edinost take vrste v Prekmurju (bistra 

voda in neuporabna kamena tla) 

Leta 1999 sta župana sosednjih občin (Rogaševci in Neuhaus) odprla pri maloobmejnem 

prehodu Sotina-Kalch prvi turistično-geološko učni poti na Kuglo (418m), s 365 

stopnicami.  Na praznik valentinovo organizira OOZ M. Sobota Valentinov pohod na Kuglo, 

kjer so nepogrešljivi soudeleženci tudi Kurenti iz Markovec pri Ptuju. Kurenti na Kugli 

preganjajo zimo iz naših krajev. 

 

Pri nas pravimo, da ni Prekmurec tisti, ki še ni bil na Prekmurskem Triglavu, ni hodil po 

turistično-geološko učni poti ali celo sploh ne ve, koliko je visok najvišji vrh, streha Prekmurja 

- Kugla (418m). Tukaj stoji naš ponos - razgledni stolp, ki je visok 14m. Do njega vodi 

turistično geološka učna pot 365 stopnicami. S stolpa je lep razgled na vse štiri strani neba. 

 

 

 



Vseslovenski PUM turnir v Celju 

O turnirju smo od mentorjev slišali že ob naši vključitvi v program PUM. Ogledali smo si 

fotografije prejšnjih generacij in se pogovarjali o njihovih uspehih na turnirju. Nestrpno smo 

pričakovali vabilo na turnir in res smo ga v mesecu maju tudi prejeli. Povabila smo se zelo 

razveselili. Začeli smo s pripravami na bližnjem športnem igrišču. Sestavili smo ekipe za 

tekmovanje v nogometu, košarki in odbojki. Prepričani smo bili, da se bo turnir odvijal na 

zunanjem igrišču. 

22. 5. 2012 smo se udeleženci in mentorji z avtobusom odpravili na pot v Celje. Ogledali smo 

si mesto, največje znamenitosti nam je predstavila udeleženka Jasmina. Po končani 

predstavitvi smo se odpravili na prizorišče dogajanja. Začelo je deževati.  Pot od avtobusa do 

notranjih prostorov mladinskega centra Don Bosco je bila zato hitra. Ker so organizatorji, 

mentorji in udeleženci programa PUM Celje, bili pripravljeni na vse izzive, so pripravili igre, ki 

smo jih lahko odigrali v notranjih prostorih.  Tekmovali smo v namiznem nogometu, zračnem 

hokeju, namiznem tenisu ter biljardu. Vsi smo se zelo trudili doseči najboljši rezultat. Na 

razglasitvi rezultatov in prejemu priznanja smo bili presrečni, zasedli smo 2. mesto.  

Pred povratkom smo se okrepčali z odličnim golažem. V spomin nam ostaja skupinska 

fotografija, nepozabno druženje, saj smo se prvič srečali s PUMovci iz ostalih krajev Slovenije. 

Stike ohranjamo na Facebooku. Še nekaj naslednjih dni smo podoživljali srečanje in se 

zahvalili PUMu Celje za priložnost in izvrstno organizacijo turnirja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUMstival v Ljubljani 

V četrtek 7. junija 2012 smo se podali na PUMstival v Ljubljano. PUMstival 2012 je bil tretji 

po vrsti. V Ljubljano smo se odpravili ob 8.15,  vsi dobre volje in v pričakovanju, da bo dan 

uspešen.  V Tepanju smo imeli pol ure pavze, da smo se okrepčali in še vse dogovorili.  

Ljubljano smo prispeli ob 11.00. Sledil je ogled Ljubljane. Vodil nas je naš udeleženec  

Robert. Najprej smo si od zunaj ogledali naš parlament, sledil je Cankarjev dom, NUK, 

Mestna hiša, Plečnikovo Tromostovje, stari del Ljubljane ter Prešernov trg, na katerem se je 

odvijala tudi prireditev.  

 

 

 

Na Prešernovem trgu, so nas že pričakali ljubljanski PUMovci, ki so bili hkrati tudi 

organizatorji tega festivala.  Pojedli smo malico, se namestili na naš kubus ter počakali, da 

bo ura odbila 13.00, ko se je pričel uradni del. Prišla sta nas pozdravit župan Ljubljane Zoran 

Janković ter predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Katja 

Dovžak. 

Na začetku prireditve je sledil mimohod PUMovcev po Prešernovem trgu, nato pa so bile 

predstavitve. Vsak PUM se je predstavil in poskusil čim bolj privabiti gledalce. Nam je to zelo 

dobro uspelo. Predstavili smo se s kulinariko Prekmurja in sicer tako, da smo pripravili suho 

pecivo za goste, ki so ga z veseljem tudi poskusili in pohvalili. Jana je spregovorila o našem 

letošnjem največjem dosežku, filmu One point two. Naš glasbenik Jožek je zapel tudi par 

pesmi, ob katerih so gostje uživali ter vmes celo malce poplesali. Udeleženka Sonja je 

vedeževala iz kart pod imenom Sofija. Imela je kar veliko strank, ki jih je zanimalo, kaj se jim 

bo zgodilo v prihodnosti. Prikazali smo jim tudi, kako se izdeluje zapestnice prijateljstva, ki 

na prvi pogled izgledajo zelo zapletene, ampak v resnici je izdelovanje zelo preprosto. Sledili 

so še razni programi drugih PUMovcev, nastopi glasbene skupine, DJ-ja ter ostalih zanimivih 

stvari.  

Ko je ura odbila 17.00 smo imeli prosto do 18.00, ko smo se odpravili na avtobus in dobre 

volje, saj je PUMstival uspel, krenili proti domu.  

 



Mnenja udeležencev o PUMstivalu 

 

» Bilo je super, dobra organizacija, predstavitve so bile fenomenalne. Prodali oz. podarili smo 

dosti ročnih zapestnic.«  Sanja 

 

» PUMstival mi je bil lep. Organizacija je bila dobra, pridobil sem nove prijatelje.« Marijo 

(Bobby) 

 

» Bilo mi je zelo lepo, zbrali smo dosti denarja iz prostovoljnih prispevkov za ročne 

zapestnice.. Spoznala sem dosti novih ljudi. Organizacija je bila SUPER, SUPER, SUPER.« 

Jasmina 

 

» Meni je bilo super, posebej pa organizacija in nastopi.« Jožek 

 

» Super je bilo. Organizacija odlično izpeljana. Skratka v Ljubljani sem užival.« Robert 

 

» PUMstival je bil zame zanimiva izkušnja, saj sem prvič javno prerokovala.  A del, ki mi je bil 

najbolj všeč, so bili kubusi, na katere smo lahko napisali svoja mnenja in sporočila vladi.« 

Sonja 

 

» V Ljubljani so mi bile najbolj všeč delavnice. Tudi glasba in nastopi. Voditeljici sta bili 

zabavni.« Iris 

 

» Bilo je zelo lepo, pridobila sem nove prijatelje. Organizacija mi je bila zelo všeč.« Sandra 

 

» PUMstival je bil zame enkratna izkušnja, ker je bilo tam veliko različnih ter družabnih ljudi. 

Program je bil dobro izpeljan, voditeljici sta bili super, prav tako celotna organizacija.« Jana 

  



  



Mnenja o filmu One Point two 

 

 

»PUM ovci generacije 2011/2012 so Podjetni Ustvarjalni in Motivirani. Samo pravo 

priložnost, da to dokažejo,  so še čakali.  Dobili so jo in jo  v filmu One Point Two več kot 

dobro izkoristili. Ustvarili so »svojo« zgodbo, zgodbo mladega, mladih, današnjega dne. V 

zakulisju dogajanja pa so se odvijale še pomembnejše reči: ustvarila se je odlična skupinska 

dinamika, izkazali so se novi talenti, potlačili stari dvomi, dvignile samopodobe.  PUMovci so 

pokazali da znajo, razumejo, želijo in zmorejo. Prepričali so nas, da so izmed 1,2 bilijona 

mladih oni tisti, ki  bodo znali izbirati prave odločitve za zdravo, kreativno in polno življenje. 

Bravo fantje in dekleta!« 

Alenka Kučan, direktorica Ljudske univerze Murska Sobota 

 

»Bilo je poučno in vzpodbudno. Všeč mi je pozitiven pristop, delajmo dobro, pokažimo svetu, 

da je v mladini upanje. Všeč mi je, da ste to predstavili.« 

Sabina, Irisina sestrična  

 

»Odlično izdelan filmček, super odigrano in zrežirano.  Vsebina filma, ki da misliti …« 

Mitja Peterka, Ljudska univerza Murska Sobota 

 

»Dokumentarec nam daje kratek vpogled v skupino mladih ljudi, ki so tako ali drugače iz 

različnih življenjskih razlogov, opustili šolanje, sam sem opazil, da film prikazuje, kako mladi 

rešujejo probleme s pitjem alkohola. Ker pač živimo v  sistemu kjer imajo prednost šolani 

ljudje so posledično hendikepirani tudi pri iskanju službe. Zelo 

zanimiv segment filma je, ko je v enem trenutku popivanje v parku eden od glavnih "hobijev" 

mladine. Mladi ljudje so se nam tudi pokazali v dobri luči saj prikazuje, kako jim je lepo tudi 

brez alkohola in da znajo pomagati drugim. Je pa film zelo pristen in daje občutek, da ni 

zaigran. Vsi sodelujoči delujejo zelo naravno in sproščeno. Ko mi je 

punca pokazala dokumentarec sem ga še sam večkrat pogledal.« 

Žolt, Jasminin fant 

 

 

 

 



»Vabilu na premierno prikazovanje filma udeležencev 13. generacije PUMa, ki so ga 

udeleženci PUMa ustvarili ob podpori in pod strokovnim vodstvom svojih mentorjev,  v 

začetku februarja 2012,  v okviru projekta 7. PUMetnost in s katerim so se prijavili na 

globalni filmski natečaj 1 of 7 Billion,  sem se odzvala s spoštovanjem do ustvarjalcev. 

Skupina udeležencev PUMa,  so vsak zase in tudi  kot skupina mladih, ki so se vključili v to 

»šolo za življenje«,  prikazali svoje že prehojene poti, ovire, ki so jih srečevali in 

jih  prepoznali. Ob snovanju filma in ves čas vključitve v PUM,   pa so se še posebej naučili in 

trdno  odločili, da bodo  v bodočnosti sprejemali čim več pravilnih odločitev in se bodo 

poskušali   prepoznanim in  znanim  oviram  v bodočnosti izogniti. Ob snovanju filma so vsak 

zase prepoznali nove priložnosti, si pridobili nove funkcionalne spretnosti, izkušnje v timskem 

in projektnem delu, upoštevanja interesov in sposobnosti  posameznika in doseganje 

zastavljenega cilja skupine. Hvala, da sem lahko bila ob vas, ko ste predstavljali svojo 

stvaritev in želim vam, da vam uspe realizirati čim več vaših pravilnih odločitev.« 

Ivanka Pavletič 

 

 

 



MISTERIJ BELEGA ZAJČKA 

KAM GRE BELI ZAJČEK? 

 
 

Za začetek bi vas bilo dobro  seznaniti s tem, zakaj sploh gre v tem članku. Najboljše, da se 

vrnemo nekaj mesecev nazaj. 

 

Korenine belega zajčka segajo v mesec januar, ko nas je sošolka Sandra prvič vprašala: 

»Kam gre beli zajček?« Tako kot ste zdaj verjetno vi, smo bili precej zmedeni tudi mi. Beli 

zajček? Kam gre? Nismo imeli pojma. S tem vprašanjem nas je morila nekaj časa oz. tako 

dolgo, da smo celo začeli odgovarjati npr. 'k zajčici', 'k vragu' itd.  

Enega jutra se je Sandra usmilila naše nevednosti in nas razsvetlila. 

 

 
 

Razsvetljenost nam je prinesel video na You tube: 

http://www.youtube.com/watch?v=LCb2UeUBwT8 

 

Fant nervira svojo punco s vprašanjem »Kam gre beli zajček?« Sliši se butasto, a je bilo kar 

smešno. Video je bil sorazmerno popularen ter celo dobil nadaljevanje. 

Nadaljevanje si lahko ogledate tukaj: http://www.youtube.com/watch?v=QSTbQFpoAtE 

 

Po tem je beli zajček postal nekakšna neuradna maskota za del PUMovcev. Večkrat smo ga 

med odmori celo začeli risati na tablo. Vprašanje »Kam gre beli zajček?« se je pojavljalo ob 

najbolj neprimernih trenutkih, kar nam je večkrat prineslo nasmešek na obraz. 

 

Zajček je bil tudi predlog za motiv na PUM majicah, a se ne žalost ni obnesel, ker motiv ni bil 

dovolj seriozen. Se je pa zajček prebil na grb, s katerim smo se predstavili na PUMstivalu v 

Ljubljani. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LCb2UeUBwT8
http://www.youtube.com/watch?v=QSTbQFpoAtE


Še en smešen pripetljaj se je zgodil med predavanjem na temo Škodljivost alkohola, na 

Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota. Na koncu predavanja smo si ogledali nekaj 

kratkih filmov o drogah in alkoholu. Eden od teh je na smešen način predstavljal različne 

droge in njihov vpliv na ljudi. Cela skupina je bruhnila v smeh, ko je prišel na vrsto LSD, saj 

je kot učinek le tega bil prikazan privid belega zajčka. 

Verjetno vas že zanima, kje je zdaj ta velik misterij. Mističnost zdaj šele pride. 

 

V četrtek 28. 6. 2012 smo se PUMovci in mentorji odpravili v Tešanovce, da bi si tam 

pripravili malico. Kaj nas je pričakalo v Tešanovcih? No, kdo ugane? Nič drugega kot 

legendarni beli zajček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahko si predstavljate, da je po pol leta 'zezanja' o belem zajčku sledilo vsesplošno  

navdušenje nad zajčkom. Kot zgleda, je dolge mesece potoval v Tešanovce, da bi srečal nas, 

soboške PUMovce. 

 

 

 

 



NAŠI REFERATI 

8. marec - Mednarodni dan žena  

Na ta dan se vsako leto spomnimo naših mam, sester in drugih žensk ter deklet, ki v naših 

življenjih igrajo pomembne vloge in jih razveselimo z majhnimi pozornostmi. Dan žena 

(originalno "Dan delovnih žena") je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah 

praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne 

enakopravnosti in dosežkov žensk. 

 

 

 

Anatomija človeka je veda znotraj anatomije, ki se ukvarja s preučevanjem morfologije  

človeškega telesa. 

 

 

 



Ivan Cankar 

Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki na Klancu. Rodil se je osmi od dvanajstih otrok. 

Prva spoznanja in učenost je nabiral v enajsti šoli pod mostom, rad je deklamiral in nastopal 
na raznih šolskih predstavah. Njegov najbolj znan nastop je bil 26. avgusta 1888. Leta 1897 
mu je umrla mati, takrat se je preselil v Ljubljano. Po letu dni očetove smrti je odšel k 
vojakom v Judenburg, vendar so ga po enem mesecu odpustili zaradi bolezni. Umrl je v 
Cukrarni v Ljubljani. Pokopali so ga leta 1918 na ljubljanskih Žalah v Grobnici moderne, kjer 
so pokopani tudi Oton Župančič, Dragotin Kette in Josip Murn Aleksandrov. 

 

Najprej je pisal  realistično,  kasneje se je preusmeril  k 

novoromantičnim  tokovom: simbolizem in dekadenca. Njegova prva tiskana pesem se 

imenuje V vrtcu. Zaradi izida Cankarjeve Erotike in Župančičeve Čaše opojnosti štejemo leto 

1889 za začetek slovenske moderne. Rad je pisal poezije, napisal je: novele (Ob zori, V 

mesečini, Volja in moč, Mimo življenja), romane (Milan in Milena, Novo življenje, Nina, Martin 

Kačur), povesti  (Grešnik Lenart, Troje povesti, Smrt in pogreb Jakoba Nesreče, Gospa Judit), 

črtice (Moje življenje, Podobe iz sanj, Vinjete). 

V času dramatike je napisal: Romantične duše, Jakob Ruda, Za narod blagor, Kralj na 

Betajnovi, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Hlapci, Lepa Vida. 

Zanimivosti: Ljudje ga imajo za največjega slovenskega prozaista , je eden najboljših 

slovenskih dramatikov. Po Cankarju sta poimenovani kulturni ustanovi Cankarjev dom v 

Ljubljani in Cankarjev dom na Vrhniki. Njegovo ime nosijo številne ceste in ulice po vsej 

Sloveniji. Upodobljen je bil na bankovcu za 10.000 sit. 

Cankarjev dom v Ljubljani  

 



Splav 

Splav ali abortus je prekinitev nosečnosti, ki se konča s smrtjo zarodka. Lahko ga povzročijo 

nepravilnosti pri razvoju zarodka ali njegova smrt, umetno pa ga izvajajo v medicini iz 

terapevtskih razlogov ali na podlagi odločitve nosečnice. Poznamo spontani, in umetni splav. 

O spontanem splavu govorimo takrat, ko je nosečnost spontano prekinjena pred 20. tednom 

nosečnosti. Največ spontanih splavov nastopi med 2. ali 3. mesecem nosečnosti. 

 

Walt Whitman 

Rojen 31. 5 . 1819 v West Hillsu v New York. Bil je kurir, tiskarski vajenec, učitelj, novinar in 

bolničar. Leta 1847 je odšel v New Orleans. Leta 1848 je ustanovil ˝ free soil ˝ časopis. Leta 

1855 je prevzel pravice prve izdaje knjige Leaves of grass. Leta 1856 izda drug del knjige. 

Leta 1870 se je preselil v Camden. Leta 1891 je izdal zadnji dve knjigi. Umrl je 26. 3. 1892. 

 

Pesem sebi 

Praznujem sebe in si pojem 

Kar domnevam jas, boš domneval ti 

Vse mi pripada, kot dobro pripada tebi 

Postopam in vabim svojo dušo 

Nagibam se in postopam k svoji lahkoti opazovanja bilk poletnih trav 

Moj jezik, vsak atom moje krvi, oblikovan iz te prsti, tega zraka 

Rojen tu od staršev, rojen tu od staršev enako in njihovih staršev enako 

Jaz, sedaj 37 let star mož s popolnim zdravjem 

V upanju, da nebom odnehal do smrti 

Prepričanje in šole v zamrznjenosti 

Zaprti vase nekaj časa, da zadostuje kar so, ampak nikoli pozabljeni 

Zatekam se k dobrem in slabem, dovolim si govoriti ob vsaki nevarnosti 

Narava, brez preverjanja z vso originalno energije. 

 



Razlaga pesmi:  Sprejema vse življenje, čutnost, peklenski ter nebeški izraz veličine. Na eni 

strani izraža čutnost, na drugi strani pa se lahko loafing (postopanje / zapravljanje čas) 

razume kot duhovni počitek tišine, ki vabi v sveto izkušnjo. Vedno je pisal na dveh ravneh 

(taktilno in transcendentno). Pesem ima 52 delov/poglavij. Skozi pesem pričnemo razumevati 

˝svoj jaz˝, ki ga poveličuje na številnih ravneh. O svoji veličini govori višje, kot pa je 

dejanska. Delo opisuje veliko pokrajino krajev, ljudi, visoke in nizke drame, neskončna 

prostranstva vesolja in to, da je to vse del ˝svojega jaza˝.                        

 

 

 

Evropska unija 

Evropska unija  je državna zveza evropskih držav, mednarodnopravno gledano razpeta med 

konfederacijo in ohlapno federacijo. Ustanovljena je bila leta 1992 s Pogodbo o Evropski uniji 

(Maastrichtsko pogodbo). 

Evropska zastava je sestavljena iz kroga dvanajstih zlatih zvezd na modri podlagi. Zvezdic na 
zastavi je dvanajst, saj to število predstavlja popolnost, celovitost in enotnost ter ni 
povezano s številom držav članic, torej se ne spreminja glede na širitev Unije. 

Čeprav zastavo navadno povezujejo z  Evropsko unijo,  jo je prvotno sprejel Svet Evrope na 
zasedanju 8. 12. 1995, ki jo je izrecno namenil predstavljanju Evrope kot celote, ne pa 
katere posamične organizacije, kot sta Evropska unija ali Svet Evrope.  

Evropska himna je Oda radosti. Napisal jo je Ludwig van Beethowen. 

Evropsko unijo sestavlja 27 držav: Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Nemčija, Slovaška, 
Poljska, Nizozemska, Portugalska, Finska, Češka, Estonija, Švedska, Italija, Francija, Grčija, 
Madžarska, Irska, Litva, Latvija, Slovenija, Španija, Luksemburg, Velika Britanija, Avstrija, 
Malta, Romunija. 

Evropska vas na Trgu kulture 

9. 5. 2012, na Dan Evrope,  smo se odpravili v Evropsko vas na Trg kulture v Murski Soboti. 
Osnovne šole Pomurja so na stojnicah predstavljale evropske države. Na vsaki stojnici so bile 
nastavljene specialitete posameznih držav, ki smo jih lahko poskusili. Na odru so zaplesali 
tudi tradicionalne plese posameznih evropskih držav. 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Konfederacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Federacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/1992
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Verstva sveta 

 

Judovstvo         

Najstarejša enoboštvena religija, začela se je v 6. stoletju pred Kristusom. Ustanovitelji so 

Mojzes, Abraham, Izak in Jakob. Verujejo v enega Boga. Kraji čaščenja so shodnice ali 

Sinagoge. Sveta knjiga je postava ali TORA, preroki. Vera je razširjena povsod po svetu, kjer 

so naseljeni Judje. 

 

Bahaizem          

Bahájstvo (tudi bahaizem) je religija, ki jo je v 19. stoletju osnoval iranski izgnanec Baha 
Ulah, privrženec Baba. Bahajski nauk govori o treh Enotnostih: enotnost boga - monoteizem, 
enotnost njegovih prerokov in enotnost med ljudmi. Bahajci vidijo vero kot proces učenja 
skozi božje poslance, tako se človeštvo ves čas razvija. Baha Ulah je oznanil, da je njegov 
glavni namen postaviti temelje globalni civilizaciji miru in harmonije in k temu stremijo tudi 
vsi bahajci. 

 

Džainizem           

Indijska religija, ki temelji neposredno na nauk Mahavire. Ustanovljena je bila približno leta 
2500 pred našim štetjem. Verujejo v karmo in ponovno rojstvo. Verujejo v individualno dušo, 
ne pa v neko višje bitje. Ima približno 6 milijonov privržencev. 

 

Hinduizem        

Vera se je začela leta 2500 pred našim štetjem v Indiji. Hinduizem nima ne ustanovitelja ne 
preroka. Kraji čaščenja so templji in središče doma. Sveti kraji: reka Ganges. Svete knjige: 
Vede, prazniki: Holi in Divali. Razširjenost je predvsem v Indiji in v Neaplju in tudi tam, kjer 
so se naselili hindujci. 

 

 



UČENJE, INTERESI, HOBIJI, ZABAVA 

Priprave na splošno maturo 

Na koncu srednje šole nas čaka še zrelostni izpit oziroma matura. Njen pomen je predvsem v 

preverjanju znanja, saj njena vsebina vsebuje vso snov, ki smo jo predelali v času 

izobraževanja na srednji šoli. Zaradi tega so priprave na maturo zelo obsežne in dolgotrajne. 

Potrebno je podrobno učenje in preučevanje vsake snovi saj nikoli ne veš kaj boš dobil v 

izpitni poli. Moje priprave so se začele že ob začetku leta saj sem se moral pripraviti na pet 

predmetov med katerimi sta bila dva izbirna in trije obvezni predmeti. Izbirna predmeta, ki 

sem ju izbral sta bila geografija in zgodovina, obvezni predmeti pa so bili slovenščina, 

matematika in angleščina. Največ preglavic mi je delala matematika, zato sem med letom 

obiskoval tečaj Priprave na maturo iz matematike- Za vse druge predmete sem se pripravljal 

sam, za kar sem porabil veliko časa.                                                                       

Prvi izpit, ki smo ga pisali že v začetku maja je bil iz slovenščine in je zahteval esej, ki je 

vseboval teme iz štirih različnih knjig. Vse druge pisne izpite pa smo pisali v začetku junija, 

kar je bilo zelo naporno, saj smo vsi maturanti morali v roku dveh tednov odpisati vseh pet 

izpitov. Po vseh teh napornih tednih učenja in pisanja smo imeli en teden časa, da smo se 

pripravili na ustne izpite iz obveznih predmetov. Tudi ustni izpiti so bili zelo pomembni saj so 

vsebovali 20% maturitetne ocene. Nestrpno sem čakal rezultat. In da, bil sem uspešen. 

Goran 

 Glasba, moje življenje 

 

Moje ime je Jožek Šarkezi. Z glasbo se ukvarjam že 16 let. Igram klaviature, kitaro, bas 

kitaro, bobne, harmoniko in violino. Tudi pojem zraven. Posnel sem pesem, ki se imenuje 

Sine moj. Pesem lahko poslušate na naslednji povezavi 

http://www.youtube.com/watch?v=y-FJb4_JRPw.  Igram in pojem tudi v duetu z očetom, 

Duo Pomaranča. Skupaj delujeva že 13 let, izvajava predvsem balkansko in romsko glasbo. 

Igrava ob različnih priložnostih in prireditvah; rojstni dnevi, poroke, krsti, obhajila, veselice. 

Sodeloval sem tudi na Pušča ima talent in z dvema skladbama,  Čija je ono zvjezda in Ne 

mogu bez tebe ja, osvojil prvo mesto. Posnel sem tudi podlago za PUM film One Point Two.   

                                              Jožek 

                         

Šport 

Sem velik ljubitelj športa. Je zelo zabavna dejavnost, ki jo lahko počneš ves čas s komer koli 

hočeš ali pa jo počneš sam. Jaz osebno se zanimam za veliko različnih športov: s nogomet, 

odbojka, namizni tenis, tek …  S temi dejavnostmi skrbimo za svoje zdravje in kondicijo ter 

kvalitetno izkoriščamo svoj prosti čas. Med najpomembnejšimi dejavnostmi bi izpostavil 

nogomet, ki ga igram že od malih nog. Pred 5 ali 6 leti sem ga začel tudi trenirati pri NK 

Čardi, kjer sem se takrat vključil v njihovo mladinsko ekipo. Po nekaj letih naporne vadbe pa 

sem se preselil v nižje ligaški klub Belteh Čarda, kjer treniram še zdaj. Trenutno se ukvarjam 

z več zvrstmi nogometa; velik nogomet, mali nogomet in tudi nogomet na asfaltu.  

http://www.youtube.com/watch?v=y-FJb4_JRPw
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=ljudksa+univerza+murska+sobota+pum&source=web&cd=3&ved=0CFgQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6HfNGVoUst8&ei=j1_1T8jwFqKC4gT6xJnXBg&usg=AFQjCNHDpV-t054TumWJwR9i5aczX7PyxQ


    Značilnosti nogometa: 

 Je moštvena igra z žogo in eden najbolj priljubljenih športov na svetu.  

 Znanih je več zvrsti nogometa. Najbolj priljubljen je nogomet ali soccer. V 

Severni Ameriki je priljubljen ameriški nogomet, v Avstraliji pa avstralski 

nogomet. 

 Pravila; Cilj moštva je, da doseže več zadetkov od nasprotnika. Če obe moštvi 

dosežeta enako število zadetkov, je rezultat neodločen. 

Redni del igre je razdeljen na dva polčasa, vsak je dolg 45 minut. To je le 

okvirna vrednost, ker ni uradnega merjenja časa, tako da je odločitev o koncu 

polčasa odvisna od glavnega sodnika. 

Glavni sodnik lahko igralca kaznuje z rumenim ali rdečim kartonom. Rumeni 

karton je milejša kazen in igralec lahko nadaljuje z igro. Če pa v isti tekmi 

prejme isti igralec drugi rumeni karton in nato rdeč, mora ta igralec takoj 

zapustiti igrišče.  

 Igralci; Moštvo sestavlja 11 igralcev. Eden izmed njih je vratar, njegova 

oprema se mora razlikovati od opreme soigralcev. Ostali igralci se delijo na 

obrambne igralce, igralce sredine in napadalce. Igralcem se lahko med igro 

spremeni njihova vloga, če to zahteva sprememba taktike. Taktično postavitev 

opišemo s tremi številkami, katerih vsota je 10. Postavitev 3-5-2 tako pomeni, 

da so po trenerjevi zamisli trije igralci v obrambni vrsti, pet jih povezuje igro 

na sredini igrišča, dva pa sta napadalca. 

 Igralna površina; Igra poteka na nogometnem igrišču. To je s travo prikrita in 

z belimi črtami označena štirikotna površina. 

 Sodniki; Tekme so dolgo sodili trije sodniki. Pred nekaj leti so uvedli še 

četrtega. Dolgo so bili skoraj brez izjeme oblečeni v oblačila črne barve, pred 

leti pa so se začeli oblačiti tudi v oblačila drugih barv. Najpomembnejši je 

glavni sodnik, v čigar rokah so vse končne odločitve. Lahko se giblje po vsem 

igrišču, s piščalko daje znak za prekinitev ali nadaljevanje igre in po svoji 

presoji lahko kaznuje igralca z rumenim ali rdečim kartonom. Stranska sodnika 

se gibljeta vsak vzdolž enega daljšega roba igrišča. Z zastavico signalizirata 

glavnemu sodniku, če je žoga zapustila igralno površino ali, če se je kateri od 

igralcev znašel v nedovoljenem položaju, dokončno pa o tem odloči glavni 

sodnik. Četrti sodnik poskrbi za formalnosti ob menjavah igralcev, pri koncu 

polčasa sporoči glavnemu sodniku, koliko minut igre se je izgubilo ob 

prekinitvah ali zavlačevanjih. Tehničnih pomagal ni, zato so odločitve glavnega 

sodnika dokončne, tudi če se je zmotil. 

Goran 

Nogomet sem začel igrati pri petih letih. Za nogomet me je navdušil oče, prvo tekmo sem 

odigral v Rakičanu. Igral sem tudi v 1. ligi U14, bil sem kapetan svoje ekipe. Sedaj igram pri 

NK ROMA, pri kadetih. Trikrat tedensko imamo treninge, igram tudi za romsko reprezentanco 

in v mesecu avgustu bomo na Madžarskem imeli reprezentančne ekipe turnir. V 

reprezentanci se počutim odlično. Postal sem tudi član NK PUŠČA.  

Samoel 



Trebušni ples  

Tudi sama sem učila plesati trebušni ples v KD-Mostje. Tam sem plesala skoraj dve leti. 
Udeleževali smo se plesnih tekmovanj. Sama sem dodajala svoje izmišljene korake in izbirala 
obleke za nastope. Naša skupina se je imenovala Črni biser. Malo mi je žal, da sem odnehala 
z plesom. Zmanjkovalo mi je časa za učenje, saj sem bila že v srednji šoli. V prostem času še 
vedno rada plešem in gledam glasbene filme.  

Orientalski ples danes plešejo večinoma ženske. Pri trebušnem plesu je pomembno dobro 
izhodiščno postavljeno telo plesalke. Kljub temu pa so bili moški prisotni v tem plesu že od 
nekdaj. Folklorne plese so vedno plesali tudi moški oziroma so imeli svoje folklorne plesne 
stile. Prav tako so v muslimanskih državah, kjer je bilo ženskam prepovedano plesati v 
javnosti, plesali mladi fantje preoblečeni v ženske. Zadnje čase pa se pojavlja vedno več 
plesalcev, ki plešejo vse stile orientalskega plesa tako kot ženske in v podobnih kostumih, 
prirejenih za moške.   

Ples je imel takrat veliko večji družbeni pomen kot danes. Plesali so povsod, ob vseh 
priložnostih. Ples je bil užitek za izvajalce in predstava za opazovalce, ki so se prav tako 
vključevali vanj. Med njimi ni bilo nobenih razlik.  

Jasmina 

Supernaturalist 

Svet okrog nas je zelo zanimiv, saj je v njem mnogo misterijev. Postavljala so se mi 
vprašanja kdo je bog, ali je življenje tam zunaj naše zemlje, kaj je smisel življenja, kdo sem 
jaz in kaj delam na tem svetu. Moje znanje izvira s spletnih strani, knjig in televizije, 
podrobno iz discovery channel, david icke, zeitgeist, aliens love icecream in Nassa. The 
emerald tablets of toth govori o tem, kako je nastal naš svet ter kako zgleda vesolje. V 
današnjem svetu je tudi dosti videnj NLP-jev. Raziskujemo nove sisteme s teleskopi, našli so 
tudi, da je v našem osončju več planetov, kot jih danes poznamo, in da se na temni strani 
lune nekaj skriva. 

Tomek 

 

 

 

 



Pikachu 

 KAJ JE PIKACHU? Pikachu je Pokémon. 

KAKO ZGLEDA? Kot rumena miš. 

 

OD KOD IZVIRA? Z Japonske.   

KOLIKO JE STAR? 17 let. (1955) JE MIŠ ALI ZAJEC? Seveda je miš. 

ZAKAJ PIŠEM O TEM? 

Ker me soudeleženci občasno kličejo Pikachu in ker Jane trdi, da je zajec. 

                            Sonja 

 

 

PGD Pušča 

Prostovoljno gasilsko društvo Pušča je bilo  ustanovljeno leta 2004. Leta 2008 je 15 

operativcev opravilo tečaj za izprašanega gasilca. Leta 2011 pa smo opravljali  tečaj za 

gasilca. V tem gasilskem društvu sodelujem že 4 leta. Sem vedno v pripravljenosti.  

Marijo - Dolič 

 

 



Hišni ljubljenčki 

Ime mi je Iris in sem velika ljubiteljica živali. Živáli (znanstveno ime Animalia) so eno izmed 

petih kraljestev živih bitij. Čeprav so nastale kot zadnje od kraljestev, so zdaj prevladujoča 

oblika življenja na Zemlji. Uspešne so predvsem zaradi možnosti hitrega prilagajanja 

spremenjenim razmeram v svojem okolju in sposobnosti premikanja. V biološkem smislu sodi 

med živali tudi človek.        

                   

Moje najljubše živali so mačke, imam jih kar tri. 

Poimenovala sem jih Nana, Nina in Miša. 

   

   

Domače mačke so nastale z udomačitvijo divjih mačk pred 5000 leti. Ena od značilnosti mačk 
je, da nikoli ne padejo na hrbet. Mačke so predvsem nočne živali, zato imajo tudi dobro 
razvite oči, s katerimi lažje vidijo v temi. Položaj oči mačkam omogoča, da lahko zelo dobro 
ocenijo globino in razdaljo. To jim pride zelo prav pri lovu. Njihov vidni kot je 85°. 

Mačke slišijo za dve oktavi višje tone kot ljudje. Zaznavajo namreč tudi ultrazvočna valovanja 
do 60.000 Hz, medtem pa nizke tone slišijo slabše. V temi mačkam pri izogibanju oviram 
pomagajo tudi občutljivi brki. Njihove tipalne dlake (vibrisi) imajo približno 200 živčnih vlaken 
in tako delujejo kot nekakšen radarski sistem in jim pomagajo pri izogibanju oviram.       

Poznamo dolgodlake in kratkodlake pasme mačk. Dolžina dlake predstavlja kvalitativno 
lastnost za uvrščanje pasem. Mačke imajo po navadi okoli maja 2 - 4 mladiče, ki jih 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanstvena_klasifikacija_%C5%BEivih_bitij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kraljestvo_%28biologija%29
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namestijo na najbolj udobno in skrito mesto, ki ga najdejo. Mačke skrbijo tudi za mladiče, ki 
niso njihovi.                        

 

Mačka sfinga (sphynx), brez dlake. Prva sfinga se je kot plod genetske mutacije skotila leta 
1966. Cena za sfingo, ki je težka od 3,5 do 7 kilogramov, se giblje od 1300 do 2000 
evrov.Imam tudi psa pasme čivava, ime ji je Honey. 

Čivava (Chihuahua) je najmanjša pasma psov na svetu in izvira iz mehiške 
zvezne države Chihuahua. Plečna višina čivave ne sme presegati 23 cm, teža pa ne 3 kg. 
Poznamo kratko dlako in dolgodlako različico, obe v skoraj vseh barvnih različicah in 
kombinacijah. 

Nemška doga je ena največjih pasem na svetu in trenutno drži rekord v velikosti. Predstavnik 
te pasme George meri od šap do ramen 109 cm. Nekateri jim pravijo nežni velikani (Gentle 
Giants), saj je pasma navkljub svoji velikosti plašna in nežna. 

     Čivava & nemška doga 

Živali iščejo dom (spletne strani, kjer podarjajo/prodajajo živali): www.bolha.com, 

www.podarimo.si, http://posvojime.si/,,http://www.zivalskenovice.si/zivali-iscejo-dom 

Iris 
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Meditacija 

Meditacija, je stanje kadar si z izpraznjeno glavo mirimo notranjega duha, ter sproščamo 

svoje telo. Meditiramo lahko  v sedečem položaju, in sicer tako, da imamo ozračje 

odišavljeno z dišečimi palčkami ali dišečimi svečami. Prižgemo si umirjeno glasbo za 

meditiranje, ter se usedemo v turški položaj, položimo roke na kolena, ter vzravnamo hrbet 

in si poskušamo čim bolj izprazniti glavo. Osredotočeni moramo biti predvsem na glasbo in 

paziti, da je naše dihanje enakomerno.  

Meditacija in njen pomen sta se prvič pojavila že pred 2500 leti, ko se je znameniti Buda 

usedel pod drevo. Ugotovil je, da lahko z meditacijo in poglobljenim dihanjem preseže zavest 

o pomanjkanju in trpljenju. Ko je vstal, je bil razsvetljen. 

 

 

 

 

Jana 

Moda       

Móda pomeni način življenja v določenem času in prostoru. Moda je nenehno spreminjanje 

oblike oblačil v duhu in okusu časa, kateremu pripada. Izraz so prvi uporabili Francozi v 17. 

stoletju (kavalir à la mode) 

Sem Iris in me zanima moda. Za letošnje poletje sem se odločila, da bom sledila trendom 

letošnjega poletja in oblekla naslednje. Najbolj svež trend letošnjega poletja: mint zelena  



 Prodajne police, izložbe, kataloge in garderobe posameznic je tako 
moda opremila z novinko – čudovito mint zeleno. Mint zelena se lepo ujema s toplo 
marelično ali z nežnim vijoličnim pastelom. S črno ustvarja eleganten in dovršen poletni stil; 
dobro pa se ujame tudi z jeansom in sproščenimi poletnimi kosi.  

Najbolj vroče kopalke letošnjega leta 

 - klasične bikinke            - visok pas in retro vzorci 

 - 'cut-out' kopalke             -dvodelne kopalke 

 - enodelne kopalke 

Najbolj všeč so mi 'cut-out' kopalke, saj so tudi največji hit letošnjega leta. Gre za enodelne 

kopalke, ki pa niso dolgočasno klasične kakor smo vajeni, temveč imajo najrazličnejše izvirne 

izreze na različnih delih kopalk. 

 

Najbolj modne kavbojke letošnjega leta 

                           

  

 

 



Čevlji 

Letos ne bo šlo brez ravnih sandal in modnih dodatkov     

                                

 

                 

                

Iris 

 

Piercingi 

Piercing je uhan oz. okrasek, ki se lahko nahaja kjerkoli na telesu. Obstaja več različnih vrst 

piercingov, večna jih ima tudi svoje ime: 

Piercing (palčka) v ušesu – tragus 

Piercing v nosu (sredina) – septum 

Piercing v desni in levi strani ustnice spodaj – snake bite 

Piercing v sredini ustnice – labret 

Dva piercinga (eden zraven drugega) na desni ali levi ustnici spodaj – spider bite 

V nekaterih afriških državah so piercingi tudi del kulture. Dandanes ima piercinge že 

ogromno ljudi, postali so del vsakdana, nosijo jih predvsem v ustnici, nosu, ter ušesih. Nosijo 

jih moški in ženske. 



                     

 

Jana 

 

 

Zabava v Pomurju 

Sem Ines, rada se zabavam. Največkrat hodim v Nedelico, v gostilno Pri studencu. Ko mi 

starši ne dovolijo iti pohajat, kar odidem in ravnam po svoje. Pozneje seveda obžalujem. 

Ponavadi se vse začne s klicem prijateljice, ki me povabi v nočno življenje. Skoraj nikoli ne 

zavrnem njenega povabila, saj smo se do sedaj vedno imeli zelo lepo. Zabava se začne v 

poznih večernih urah in traja vse do jutranjih ur. Seveda so problemi tudi s prevozi, ker nihče 

noče tvegati svoje življenje z vožnjo pod vplivom alkohola. Nikoli ne sedem v avto k 

vinjenemu vozniku. Moja  prijatelja sta imela prometno nesrečo in to me je pravočasno 

izučilo. Tudi v PUMu smo imeli predavanje o škodljivosti alkohola in sama vem, da se je 

možno dobro zabavati tudi brez njega.  

Sicer sem poskusila že veliko alkoholnih pijač, vendar mi najbolj prija pivo. Žganih pijač ne 

maram, ker hitro povzročijo vinjenost in večkrat izgubimo spomin, katerega bi nujno 

potrebovali naslednji dan. 

Imam dobre in slabe spomine na naše žurerske noči, največ jih je iz Nedelice. Tam sem 

skoraj vsak vikend, se na veliko zabavam, občasno spijem pivo, plešem in spoznavam nove 

fante in prijatelje. Tudi drugje so dobre diskoteke. Bila sem že v naslednjih: Spartacus, 

Black&White, Oxigen, MCM.  

Žuriram že štiri leta in bom še nadaljevala, ker hočem izkoristiti mladost in ustvariti lepe 

spomine s tega obdobja.  

Ines 

 

 

 



Priporočila kuharskih mojstric 

M e s n i  b u r e k  

Sestavine :  

 0,5 kg moke 
 1 žlička soli 
 voda 
 1 kg mletega govejega mesa  
 2 čebuli nasekljani na kocke 
 vegeta                                             

Priprava testa: Moko in sol dobro zmešamo in dodajamo vodo. Vse skupaj lepo zgnetemo kot 
za kruh ter pustimo za pol ure počivati. Po vrhu testo premažemo z malo olja, da se kasneje 
lepo vleče. 

Priprava mesa: Sveže meso, čebulo, vegeto in poper zmešamo, ne dodajamo maščobe. 

Ko se je testo odpočilo, ga postavimo na prt in z valjarjem valjamo, dokler se skoraj ne vidi 
skozenj. Da se ne sprime, ga med valjanjem pomokamo. 

Ko smo ga razvaljali, ga z oljem, ampak ne preveč, pomažemo in pustimo spet malo počivati, 
da se natopi, tako se bo lepo vleklo. Po določenem času ga začnemo počasi vleči, če se 
začne trgati, počakajmo še malo, a ne predolgo. Strga se tudi na mestih, ampak brez panike. 
Ko smo ga razvlekli, položimo nanj v ravni črti maso, ki smo jo pripravili in kasneje zavihamo 
oz. dvigujemo prt, tako se bo samo valjalo naprej. Ko gre približno 3x okrog meso se 
ustavimo, testo odrežemo ter od tistega naredimo kolobarje kot od polža hišico. Upam, da 
sem dovolj enostavno napisala. Tako ponavljamo postopek dokler ne zmanjka testa. Te 
polžke postavimo na namaščen pekač ter pečemo v pečici, ki je bila ogreta na 250 stopinj 
približno 25 minut. Če ne želimo hrustljave skorje, pečen burek polijemo z malo vode in ga 
postavimo nazaj v pečico še za eno do tri minute. 

 T o r t i l j e  

 300 g mletega mesa   
 konzerva koruze  
 konzerva paradižnika  
 paprika po vaši želji  
 1 kos čebule  
 česen 
 100 g sira ali nariban sir  
 feferoni  
 začimbe po želji : sol, rdeča paprika, čili  
 konzerva rdečega fižola  
 smetana  

Postopek: V večji kozici najprej segrejemo olje na katerem prepražimo čebulo in česen. Nato 
dodamo mleto meso in ga dobro zapečemo, posolimo, popopramo in dodamo ščep čilija. 
Mesu dodamo še koruzo, paradižnikove koščke, čilijevo omako, rdeč fižol s tekočino vred in 
pokuhamo, da večina tekočine izpari. 



P e r e c i  

Sestavine :  

 50 dag bele moke 
 3 - 4 dag kvasa 
 8 dag masla 
 sol 
 mleko po potreb 

Postopek: Moko presejemo, v kupček naredimo jamico, damo vanjo zdrobljen kvas in malo 
mlačnega mleka. Ščepec soli potresemo po obodu jamice, prav tako narežemo 

maslo. Zgnetemo ne pretrdo testo, ki ga damo na toplo, da vzhaja. Ko se količina podvoji, je 
dovolj vzhajano. Od hlebčka trgamo koščke testa, ki jih z rokami zvaljamo v okrogle palčke, 
dolge cca. 20 cm, malo debelejše od svinčnika. Ko je palčka narejena, na deski z rokama 
zvijemo vsak konček v svojo smer, dvignemo v zrak in končka se že zavozlata tako, da ju 
lahko oblikujemo v kolaček. Le-te polagamo na peki papir in pustimo, da vzhajajo. Pred peko 
jih pomažemo še z mlačnim mlekom. Potisnemo jih v ogreto pečico na 180 - 200 stopinj in 
pečemo 15 - 20 minut, kot je komu všeč, jaz imam rada bolj zapečene. Lahko jih potresemo 
tudi s semeni.  

Evropska vas na Trgu kulture – poskusili in pridobili recepte 

 

S p e k u l a s  (belgijsko božično pecivo) 

Sestavine:  

 2 skodelici moke  

 velika žlica cimeta  

 2 žlički ingverja  

 ½ žličke mletih klinčkov 

 ½ žličke pecilnega praška  

 ½ žličke soli  

 20 dag rjavega sladkorja  

 ½ skodelice masla  

 1 jajce  

 

Priprava: Jajce, sladkor in maslo penasto umešajte. Suhe sestavine premešajte in jim dodajte 

jajčno zmes. Umesite gladko testo, ki ga razdelite na dva dela , zavijete v plastično folijo in 

dajte na hladno za eno uro. Nato testo razvaljajte 0,5 mm na debelo in izrežite različne 

piškotke. Pecite v pečici, ki ste jo prej segreli na 170 stopinj. 

 

 



V a f l j i  (Belgija) 

Sestavine:  

 500 ml moke  

 1 žlica pecilnega praška  

 ¼ žličke soli  

 60 ml sladkorja  

 125 ml sirotke  

 250 ml mleka  

 2 jajci  

 60 ml  stopljenega masla  

Priprava: V eni posodi zmešajte vse suhe sestavine. V drugi posodi zmešajte vse mokre 

sestavine. Nato združite oboje ter jih rahlo mešajte da se ne naredijo grudice. Nato dodajte 

stopljeno maslo dokler s ene pojavijo majhni mehurčki. Pustite na hladnem okoli 15 minut 

nato segrejte napravo za vaflje ali jih specite kot palačinke le s pokrovko. Vaflje lahko 

uporabite na več načinov; s sadjem, smetano, zelenjavo, cimetom. 

 

Č o k o l a d n i  b o m b o n č k i (Avstrija) 

Sestavine:  

 

 150 ml mleka  

 100g sladkorja 

 200g orehov  

 100g suhih sliv  

 100g suhih fig 

 100g masla  

 300g čokolade 

Priprava: V vrelo mleko dodamo sladkor in pustimo nekaj časa vreti. Dodamo mlete orehe, 

na drobno nasekljane suhe slive in fige. Maso dobro premešamo in odstranimo iz ognja, 

maso ohladimo. Maslo na blagem ognju segrevamo dokler se ne začne peniti, nato ga 

odstranimo. 

Pa dober tek! 

Jasmina, Sandra 

 

 

 

 



VELIKI POLETNI PUMOSKOP 

OVEN (21. mar. - 20. apr.) 

Ujema se z: Levi, strelci, vodnarji, dvojčki in tehtnicami 

Ne ujema se z: Raki, kozorogi in škorpijoni 

Primerni poklici: Novinar, znanstvenik, režiser ... 

Ste tip človeka, ki se vedno spušča med prvimi v nove stvari. Mislite, 

da so ljudje zaletavi, brez potrpljenja in zanemarjajo nasvete. 

Zaletite se v 'cigel'. 

Napoved za A. S.: Morje, plaža, fantje – najboljša zabava tvojega življenja. Pazi samo, da te 

ne ujame maček ali še huje tiger. 

BIK (21. apr. - 20. maj) 

Ujema se z: Škorpijoni, devicami in kozorogi 

Ne ujema se z: Vodnarji in levi 

Primerni poklici: Cvetličar, bankir, umetnik ... 

Vaša trdovratnost in prizadevanje praktičnosti vem zelo pomaga, da 

delate kot pes. Večina ljudi vas ima za trmastega in zaletavega.  

DVOJČKA (21. maj - 21. jun.)  

Ujema se z: Strelci, tehtnicami in vodnarji 

Ne ujema se z: Devicami in kozorogi 

Primerni poklici: Fotoreporter, založnik, predstavnik za stike s 

javnostmi ... 

Ste hiter in inteligenten mislec. Ljudje vas marajo ker ste 
biseksualni. Vedno pričakujete preveč za premalo in z nikomer ne bi delili ficka, kje pa še, da 
bi plačali pijačo. Dvojčki skrivno gledajo, prakticirajo ali vsaj podpirajo incest. 

Napoved za M.C.- B. in M.C.- D.: Poletje je čas nelegalnih vstopov v kopališča in ljubezenskih 

avantur. Pazite se le maščevalnih 'bivših' ter ne pozabite na kondome. 

 

RAK  (22. jun. - 22. jul.) 

Ujema se z: Škorpijoni in ribami 

Ne ujema se z: Kozorogi, devicami in biki 

Primerni poklici: Zdravnik, vzgojitelj, kuhar ... 

Razumete in sočustvujete s problemi sočloveka, zato vas ljudje 
imajo za ritolizca, kaj tudi ste. Nobeno stvar vam ne uspe 
dokončati brez da bi kaj zamočili, zato boste v življenju vedno 

gledali le na svoje dobro čeprav boste na koncu vedno ničvredni. Vsi v zaporu so raki. 



Skupna napoved: Rakom je skupno, da bodo preko poletja dobili lepo porjavelo polt. Pazite 

na zaščitni faktor vaših sončnih krem in olj. 

Napoved za S. H.: Alkohol in močno sonce je slaba kombinacija ter moški, moški, moški,... 

Napoved za I. B.: Preko poletja se bo raven stresna pri vas izjemno znižala, nič več ne bo 

pomembno kdaj vstanete. Ljubezensko področje bo harmonično. 

LEV (23. jul. - 22. avg.) 

Ujema se z: Vodnarji, ovni, strelci in tehtnicami 

Ne ujema se z: Biki in škorpijoni 

Primerni poklici: Igralec, pevec, poslovnež ... 

Radi bi bili nekaki vodja. Svet vas ima za idiota. Kot večina levov, 

drugim ljudem gnjavite. Ste samozaljubljeni in na skrivaj mislite da 

ste najlepši. Ne tolerirate iskreno kritiko. Vaša aroganca se drugim 

gnusi. 

Napoved za M. Z.: Umazane pleničke, jok, neprespane noči ... najboljši čas tvojega življenja. 

Napoved za T. P.: Kmalu boste dočakali, kar si že tako dolgo želite, nerazložljivo in 

nenavadno bo vas začelo naravnost zasledovati. 

Napoved za S. D.: Poletje vam bo prineslo ljubezensko avanturo, možnost zaposlitve ter 

sončne opekline. 

 

DEVICA (23. avg. - 21. sep.) 

Ujema se z: Biki, kozorogi in raki 

Ne ujema se z: Dvojčki, strelci in vodnarji 

Primerni poklici: Inšpektor, lektor, kritik, ... 

Ste logičen tip in sovražite nered, kar gre vašim prijateljem zelo na 
živce. Ste hladni, neemocionalni in velikokrat zaspite med seksom. 

Kot devica ste lahko krasen avtobusni šofer ali "pimp". 
 

TEHTNICA (22. sep. - 22. okt.) 

Ujema se z: Dvojčki, vodnarji in levi 

Ne ujema se z: Raki, kozorogi in ovni 

Primerni poklici: Frizerk, stilistk, arhitekt ... 

Kot naravno umetnostno usmerjena oseba imate zelo težak čas z 
realnostjo. Verjetnost ugledne zaposlitve ali pridobitev legitimnega 
denarja je skorajda nič. Če ste moški ste verjetno čudak ali rahlo 

„posebni“. Če ste ženska se verjetno preživljate s prostitucijo. Vse 'vage' umrejo zaradi ene 
od številnih spolnih bolezni. 



ŠKORPIJON (23. okt. - 21. nov.) 

Ujema se z: Raki, ribami in devicami 

Ne ujema se z: Vodnarji in levi 

Primerni poklici: Kriminalist, psiholog, astrolog ... 

Največja golazen ste škorpijoni. Zelo ste nezaupljivi in po naravi 
zviti poslovneži. Zaradi vašega pomanjkanja etike, ki je verjetno 
rezultat vaše psihične okvare, boste zelo uspešni. Večina 

škorpijonov je umorjenih. 

Napoved za E. B.: V poletnih mesecih vas čaka nov elektronski spremljevalec. Prosim, dajte 

mu veliko vašega časa in pozornosti. 

PS: Vaš spremljevalček ima rahlo hidrofobijo, prosim, pustite tekoče stvari nekaj metrov 

stran od njega. 

Napoved za G. B.: Obstaja velika verjetnost, da se bo v vročih poletnih mesecih začela ta 

ledena gora končno taliti. 

STRELEC (22. nov. - 21. dec.) 

Ujema se z: Dvojčki, ovni in levi 

Ne ujema se z: Ribami in devicami 

Primerni poklici: Antropolog, turistični vodič, pisatelj ... 

Vaša prepoznavnost sta napihnjen optimizem in entuziazem. Imate 
nevarno tendenco prepuščati zadeve sreči, saj nimate nobenih 
talentov s katerimi bi podprli dejanja bazirana na lastnih odločitvah. 

Strelci so 'ponavadi' pijanci. 

Napoved za A. O.: Nova ženska bo stopila v vaše življenje. Prinesla bo nepozabne nove 

izkušnje, neprespane noči in največjo srečo vašega življenja. 

Napoved za J. F.: Strmite v daljave, v druge kraje, v prihodnost in v zadnjice potencialnih 

partnerjev. Vaši vztrajni pogledi se bodo izplačali na en ali drug način. 

Napoved za R. G.: Problemi  s hrbtenico in možnostmi s nežnejšim spolom bodo čudežno 

izpuhteli. 

KOZOROG (22. dec. - 19. jan.) 

Ujema se z: Biki in devicami 

Ne ujema se z: Ribami, škorpijoni in vodnarji 

Primerni poklici: Ekonomist, arhitekt, politik ... 

Ste nazadnjaški in pod nobenim pogojem se ne puščate v stvari, ki 
so v kakršnem koli pogledu rizične - navadna mevža ste. V 
zgodovini ni bilo nobenega pomembnega kozoroga tako, da je 

najbolje, da kar postanete menih. 

 



Napoved za J. Š.: Za vas ne bo večjih sprememb v tem poletju. Še naprej boste šli spat ter 
vstali kadar se vam zazdi. Napoved za S. F.: Vaša radovednost tudi v poletnih mesecih ne bo 
usahnila, a bo nenadno zmanjkalo osebkov, katerih dejanja lahko opazujete. 

 
VODNAR (20. jan. - 18. feb.) 

Ujema se z: Tehtnicami, dvojčki in ovni 

Ne ujema se z: Raki, ribami in škorpijoni 

Primerni poklici: Snemalec, pilot, računalnikar ... 

Prizadevate si biti iznajdljivi in napredni, zaradi tega veliko lažete. Ker 

ste v bistvu butasti ponavljate iste napake znova in znova. Vsi vas 

imajo za kretena. 

RIBI (19. feb. - 20. mar.) 

Ujema se z: Raki, škorpijoni in kozorogi 

Ne ujema se z: Dvojčki in strelci 

Primerni poklici: Zdravnik, maser, igralec, glasbenik ... 

Imate bujno domišljijo in si zamišljate, da vas zasleduje nekaka 

trajna obveščevalna služba. Za manjšino prijateljev, ki jih imate, 

ste nepomembni, ostali pa izpostavljajo vaš slab karakter. Nimate samozavesti in ste 

nasplošno zguba. Napoved za I. P.: V poletnih mesecih boste izjemno aktivni in zaposleni. 

Paziti marate samo na to, da vam ne zmanjka vode, da vas ne bodo lovili jezni mački. 
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ZAVEDAJMO SE  

 

~ Za vsakogar pride čas, ko mora zavihati rokave in na vrh svojega seznama 

obvezno uvrstiti sebe. 

~ Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. 

~ Bodi drzen, izkoristi vsako priložnost in minuto v življenju. Začni živeti vsak dan, 

kot bi bil tvoj zadnji! 

~ Zaupanje vase je prva skrivnost uspeha. 

~ Ni važno kolikokrat padeš. Važno je, da se po vsakem padcu pobereš. 

~ Vzemi vsako stresno situacijo kot pes: če je ne moreš požreti ali se z njo igrati, jo 

pač polulaj in pojdi dalje. 

~ Samo s tvojim dovoljenjem ti lahko nekdo uniči dan. 

~ Jaz zmorem nekaj, česar  ti ne moreš. Ti zmoreš nekaj, česar jaz ne zmorem. 

Skupaj pa lahko narediva veliko. 

~ Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil. Ne hodi za menoj, morda ne bom 

vodil. Hodi ob meni in mi bodi prijatelj.  

~ Vse, kar potrebujete, da zaživite življenje o katerem sanjate, imate že ta trenutek v 

sebi. 

~ Zgrabite trenutek! Tisto, kar lahko storite ali mislite, da bi zmogli, začnite takoj 

zdaj. 

~ Če boste pozitivni in navdušeni, si bodo ljudje želeli preživljati čas z vami. 

~ Življenje lahko razumemo le za nazaj, živeti pa ga moramo naprej!  

~ Ko boste močnejši na enem področju, boste ugotovili, da so postala obvladljiva 
tudi druga področja. In naslednja stvar, ki jo boste opazili je ta, da iz sadike raste v 
visoko, čudovito drevo, ki ima korenine zasidrane globoko v zemljo. Z drugimi 
besedami, uspevali boste v celovito, čudovito, skrivnostno in neprimerljivo stvar, 
imenovano ŽIVLJENJE! 

 

Andreja 

 

 



TO SMO BILI MI, PUMOVCI 

 

Jana : »J … pa vaša prekmurščina!« 

Rada se smeje in preizkuša svoje meje ter Prekmurščino kleje. 

Goran: »Ge san že bil.« (pri analizi dneva)  

Ne govori, v PUMu večkrat zaspi a se veliko uči, ker mu do dela ni. 

Jožek: »Podeblaj!« (puncam) 

Predsednik naš je postal , rad zabava ljudi, vedno se mu nekam mudi. 

Robi: »Moren ite.« 

Sedi v sobi, živi v svoji dobi. Po kosmodisku hrepeni, ker ga hrbtenica boli. 

Ines: »Ka naj poven?« 

Večkrat prej odide, ker jo volja do treznosti mine. 

Sonja: »Premalo san spala.« 

Rada svoje znanje deli, vse preprosto se ji zdi, sprejema vse ljudi. 

Iris: »Jezoš, jezoš...« 

Vedno zaspi in velikokrat zamudi, vendar za svoje dolžnosti vedno poskrbi. 

Anel: »Ge san nej bil.« 

Veliko govori, včasih preveč nori, vendar se hitro zresni. 

Sanja: »Ehh...« 

Tiho v učilnici sedi, kontrolo prevzemajo njene oči, ko jo pa kaj živcira zakriči. 

Sandra: »Jezoš Marija!« 

Vse ji je smešno, spat hodi kesno. Vedno nas nasmeji in za darila poskrbi. 

Manuela: »Ka zdaj ...« 

Svoje mnenja odkrito pove, znotraj nje novo življenje raste. 

Andreja: »Alkohol nücan.« 

Pred fotoaparatom se skriva, vedno je slika kriva. 

Bobi: »J … ga.« 

Rad lepo se obleče, svoje misli nikoli ne sleče, ima veliko sreče. 



Dolič: »Iden ge.« 

Nogomet je njegov hobi najraje pa sedi v računalniški sobi. 

Samoel: »Na full HD.« 

Strasten je glede Reala, hrana ga rada ima, nikoli odpovedi mu ne da. 

Jasmina: »Ge to nemo napravla.« (zdaj že opravljen izpit) 

Kreativna, delavna in pridna, je prava gospodinjska diklina. 

Tomek: »Oprostite ka san zaspo.« 

Astronomija ga zanima, z glavo dosti kima, pri njem vedno vse štima. 

Enis: »Eh, ka si noure …« 

Rad svoje zgodbe/pripetljaje pripoveduje, hitro si nove ideje izmišljuje. 

Marko: »Jes san pravo …« 

Navija za Chelsea, dober igralec mu je tudi Messi. 

Sandi: » Bia sen …« 

Sandi veliko zna o športu, rad bi dobil na lotu. 

Branislav: »Nika« 

Branislav malo govori, čeprav je bil z nami malo dni, v naših spominih lebdi. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                        Marijo - Bobby 


