
KAJ MI POMENI PUM? 

 

V PUM  hodim z veseljem in žal mi je, ker gremo narazen. MARSIKAJ SMO 
SKUPAJ doživeli. PUM je zakon!!! 

Miran 

PUM rada obiskujem, se družimo, si pomagamo, izdelujemo  izdelke, se veselimo iz 

dneva v dan. V Pum-u je vsak dan lepši, naučimo se marsikatere nove stvari, ponujajo 

se nam nove priložnosti, naredimo načrte za nove cilje…  Mentorji so nam v podporo, 

nudijo nam učno pomoč ter veliko dobrih nasvetov, ki jih potrebujemo v vsakdanjem 

življenju. Če bom le naredila korak naprej, bom zadovoljna. A hudo mi bo, ko se bomo 

razšli, vsak po svoji poti naprej. PUM mi bo za vedno ostal v  lepem spominu. V PUM-u 

sem se naučila gledati na življenje pozitivno, to je bilo zame vzorno mesto veselja. 

Skupaj smo in bomo ostali v dobrem in slabem. 

                                                                                                                                       

Natalija  

 

V PUM hodim, da se naučim kaj novega, da se družimo, zabavamo ,včasih tudi skačemo v lase. V 
PUM-u delamo vsak dan nekaj drugega, razen prvi dan v mesecu. Takrat imamo  zmeraj PUM 

konferenco in družabne igre. V PUM hodim, da si zadam cilje za naprej. Mentorji so nam v oporo 

in nam želijo le najboljše, a mi mladi smo včasih preveč trmasti in vse vzamemo za slabo. Miša 

nas je naučila razne ročne spretnosti.  Miša je vztrajna glede teh ročnih del, saj vztraja, da je vsak 

zmožen vse narediti.  A kmalu se bomo razšli in šli vsak svojo pot.  Upam, da se še bomo srečali. 
Vsi,  ki so obiskovali PUM, so mi ostali v lepem spominu.  PUM ti prinese veliko dobrega, slabega 

tu in tam, ljubeznivega…  

Patricija 

Na  začetku spoznavanje soudeležencev,  zgodnje jutranje vstajanje, razne aktivnosti in še 

katere druge stvari. Vse to se mi je na začetku zdelo zelo dolgočasno. Sčasoma, ko pa sem 

se prilagodil, si ustvaril svoj bioritem , pa mi je program  PUM  postal zanimiv in poučen. 

Vstajanje ob 12. uri, gledanje televizije cel dan oz.  lenarjenje. Vse to je bil moj vsakdan. 

Ampak s prihodom  na  PUM se je to spremenilo. Vsak dan sem vstal ob 7. uri in že to je bil 

moj največji dosežek. Uredil sem si nek svoj ritem in delo čez vesel dan. Vsak dan smo tudi 

brali časopis, kar je vplivalo na našo razgledanost, saj smo vedeli kaj se dogaja v naši državi in 



širom po svetu.  Lahko bi zaključil, da je program PUM vplival na vsakega udeleženca. Vsak 

se je nekaj novega naučil ali pa po svoje končal šolo oz.  kakšen drug izpit. Vsekakor PUM 

ni nič slabega, temveč dobrega. Zapomnil si ga bom za vse življenje.  

Rok 

Pum je najlepše kar doživiš. Spoznaš nove prijatelje, novo okolje, 

se učiš, narediš šolo, maturo, izpit za avto … Ko prihajamo v 

PUM, je lepo, lepše kot doma. 

Legenda PUM-a  Mišo 

Moje mnenje o PUMU je dobro, saj nam mentorji pomagajo uresničiti cilj, ki smo si ga zadali. Dokončati 
šolanje in pridobiti poklic ali se podati na študijsko pot. Imamo strokovno pomoč in zastonj inštrukcije, kar je 
zelo dobro! Najpomembnejše  pa je, da se družimo z udeleženci in se učimo različne nove stvari. PUM mi je 
bil v korist, saj sem se spet vključil v šolsko okolje in začel razmišljati v pravi smeri za življenje. To je, da 
naredim šolo in z  mentorji  skupaj razglabljamo, kakšna služba bi zame bila »poklic mojega življenja.« 

Albin Klobasa 

 

PUM obiskujem z veseljem. Zato, ker sem spoznala dobre prijatelje in nove 
mentorje. V PUM-u sem se veliko naučila. Naučila sem se ročnih spretnosti, 
sedaj sem zadovoljna, ker sem imela priložnost izobraževanja.  Nadaljevala 
bom šolanje. Pri tej odločitvi so mi pomagali mentorji. Hudo mi bo, ko ne bomo 
skupaj, a verjamem, da bomo ostali prijatelji.                                                                                                                                                                                                               

Inga  

 

V PUM hodim,da se zabavam, učim in doživim kaj novega, da pomagam če lahko, da izdelujem kakšne izdelke. Od 

začetka, ko sem začel hoditi v PUM, sem  si v marsičemu dopovedoval, da ne znam, a hitro sem se spremenil in 

zavedel, da tako ne gre, da moram poskusiti, mogoče pa znam. Z mentorji se od začetka nisem kaj preveč razumel, 

a ko sem se poboljšal se je tudi moj odnos z mentorji spremenili na bolje. Z udeleženci se razumem, z nekaterimi 

malo bolj, z nekaterimi manj. PUM mi  bo ostal v lepem spominu, tudi vsak udeleženec posebej. V PUM-u sem se 

naučil, da je treba vztrajati in  poskusiti vse, kar se ti ponuja. V PUM-u sem si zadal cilj, da bom naredil izpite za 

šolo in si poiskal ustrezno zaposlitev. 

PUM je bilo zanimivo obiskovati, saj sem spoznal nove ljudi in se naučil nekaj novega. 



                                                                                                                                                        

Milivoj  

 

Komaj se začne pa je že konec. Kaj hočeš? Vsega lepega je hitro konec. Poletje  se je začelo 
in vse več možnosti je, da se s prijatelji družimo v naravi. Ker sem program PUM začel 
obiskovati šele prvega marca, je za mene še posebej hitro minilo. Prav zares smo se komaj 
malo boljše spoznali s sošolci in mentorji, pa že počasi prihaja tisti 23. julij, ko je uradno 
konec našega druženja. PUM je name pozitivno vplival v vseh pogledih. Najtežji so bili tisti 
prvi dnevi, saj sem se v neke vrste šolsko klop vrnil po dolgih petih letih, ki sem jih preživel 
po raznih prevzgojnih zavodih po Sloveniji. Ampak kaj kmalu sem ugotovil, da je to prava 
pot zame, saj je ta sistem, ki ga imamo, zelo sproščen in obenem tudi zelo poučen. V PUM 
sem prišel s ciljem, da dokončam 2. letnik gimnazije; sedaj sem nekje na polovici in vem, da 
mi bo uspelo. Kakorkoli  se bo končalo, je bila zame to zelo pozitivna izkušnja. Vesel sem, 
ker sem spoznal nove ljudi, nove prijatelje, ki so vsak po svoje prispevali k temu, da smo se 
imeli dobro. Upam, da bomo ohranili stike še po koncu programa in vsakemu želim, da 
uspe v življenju. 

                                                                                                                                                             
Tilen  

 

TO SMO MI… 

 

…rodil sem se 19. 10. 1990 in užival sedem let. Pod prisilo so me vpisali v Osnovno šolo 

Radenci, ki sem jo po sreči izdelal. Potem sem se vpisal v srednjo šolo in vse ˝zabluza˝. Zdaj pa 

hodim v PUM, kjer se počutim veselo. 

Doni 

 

…kot vsak osnovnošolec, sem se tudi jaz odločila za nadaljnje izobraževanje. Zelo me je mikalo 

izobraževanje v smeri frizer. Po končani OŠ sem spakirala kovčke in  šla v Maribor. Prvi teden 

je bil zelo naporen potem pa je bilo vedno bolje. Družba, ki sem si jo izbrala sama, ni bila ravno 

najboljša vendar kot najstnik tega ne vidiš ali nočeš videti. Začeli so se izostanki v šoli, slabe 

ocene  in še ostale bedarije. Pristala sem na Zavodu za zaposlovanje, brez dokončane šole in 

službe. Svetovali so mi program PUM. Pozanimala sem se kaj sploh to je in se odločila, da se 



vključim. Po 7 letih sem ponovno obiskala šolo v Mariboru. Bilo mi je zelo neprijetno med 

dijaki, ki so 8-9 let mlajši od mene. Zdaj sem naredila že en popravni izpit, junija me čakajo še 

zaključni izpiti, ki jih bom uspešno opravila. Po zaključnih pa v službo ali še dalje v šolo. To se 

bom še odločila. 

Sima 

 

…sem Tadeja, stara 20 let. Obiskovala sem Srednjo ekonomsko šolo v Murski Soboti, smer 

administrator. Uspešno sem končala le prvi letnik,v drugem pa sem imela tri popravne izpite in 

jih žal nisem naredila. 

Potem sem eno leto pavzirala in se prijavila na Zavod za zaposlovanje. Napotili so me na 

Ljudsko univerzo Murska Sobota,  v program PUM. PUM je projektno učenje za mlajše odrasle. 

Odločila sem se, da se bom učila za izpite katerih nisem naredila v 2. letniku. Do zdaj sem 

uspešno naredila izpite iz slovenščine, matematike in računovodstva.  

Tadeja 

 

…pri petindvajsetih letih se velikokrat sprašujem, zakaj nisem dokončala srednje šole kot 

večina dijakov in mojih sošolcev. Žal sem takrat šolo jemala brezskrbno, neodgovorno in zato 

mi je zdaj pošteno žal. Vendar življenje gre naprej in sedaj moram dokončati zamujeno, kajti 

brez izobrazbe, službe je danes težko zreti v prihodnost. 

Izšolati sem se želela za prodajalko in kot dijakinja sem uspešno končala vse 3. letnike. Žal, pa 

se mi je zataknilo po končanem tretjem letniku, ko so bili pred vrati zaključni izpiti. Takrat sem 

raje izbrala družbo, zabavo kot pa doma sedela in žulila snov. Vedno sem si govorila, da bodo 

še drugi roki. Da, bili so, vendar brez moje udeležbe. Leta so minevala in vedno bolj mi je bilo 

težko ponovno pristopiti k učenju. 

To šolsko leto pa se bila kot brezposelna oseba napotena v program PUM. Vesela sem, da sem 

se udeležila tega programa, saj sem se tu naučila veliko novega in spoznala nove prijatelje. Po 

sedmih letih pa sem tudi končno zbrala pogum in voljo za dokončanje šolanja. Upam, da mi bo 

letos uspelo pridobiti izobrazbo in tudi službo.   

Tina 

 



…življenje nam vedno znova pripravlja neka presenečenja, od nas pa je odvisno ali bodo ta 

presenečenja za nas pozitivna ali negativna. V Osnovni šoli sem imela vedno prav dober uspeh, 

ko pa sem prišla v srednjo šolo pa sem ˝zabluzila˝ in to celo dve leti. Tako sem sedaj vključena 

v program PUM, na Ljudski univerzi Murska Sobota. Tukaj sem spoznala kdo in kaj bi rada 

postala. Ponovno sem se vpisala v šolo in upam, da bo tokrat vse šlo po mojih pričakovanjih in 

načrtih.  

Katja 

 

…sem Suzana, doma sem iz Kota pri Lendavi. Prve tri razrede osnovno šole sem končala v 

Gaberju. Od četrtega do osmega razreda, pa sem obiskovala in uspešno zaključila na Osnovni 

šoli Draga Lugariča v Lendavi. Šolanje sem nadaljevala in ga uspešno zaključila na Srednji 

kmetijski šoli v Rakičanu. Pridobila sem si poklic – Pomočnik kmetovalca. Delo pomočnika 

kmetovalca me zelo veseli, vendar ne morem dobiti zaposlitve. Kot aktivna iskalka zaposlitve 

sem se vključila v program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), ki poteka na Ljudski 

univerzi Murska Sobota. V program smo vključeni mladi iz celotnega Pomurja stari med 

petnajst in petindvajset  let. V PUMu mi je zelo lepo. Vsak  dan si skupaj skuhamo kavo, 

preberemo časopis, se učimo, imamo predavanja, gledamo filme in delamo v različnih 

projektih. Opravili smo tudi računalniški tečaj. Čas hitro teče in približuje se zaključek. Najbolj 

si bom zapomnila Uroša, ki je bil včasih igrav, včasih pa nesramen. Ponosna sem tudi na svoje 

kuharske sposobnosti, saj sem velikokrat spekla rogljičke za vse pumovce in tako polepšala 

uvod v dan. Zelo rada sem izdelovala  punčke iz cunj za otroke v Afriki. Izdelane punčke smo 

razstavljali in prodajali na Trgu kulture v Murski Soboti, za Unicef. Zelo rada sem skrbela tudi 

za red in čistočo v naši učilnici.  

Suza 

 

…šolanje sem opustila zaradi slabih ocen in neopravičenih izostankov. 

Nekaj časa sem bila doma, uživala brezdelje in potem začela obiskovati program PUM. 

V PUMu vsako jutro pijemo kavo, beremo časopis, se pogovarjamo, ustvarjamo,…prijetno je in 

dobro se počutim. Zastavila sem si cilj – pridobiti izobrazbo in se zaposliti. 

Valentina 

 



…sem Ivana, mamica 5-letne Klare. V PUM-u sem si pridobila koristna življenjska znanja, 

pridobila pogum za opravljanje šoferskega izpita in si zadala cilj, da se jeseni vpišem v program 

Trgovec. Po končanem šolanju upam na čimprejšnjo zaposlitev. 

Ivana 

 

…po končani OŠ šolanja nisem nadaljevala. Pol leta sem pomagala mami pri gospodinjskih 

opravilih in varstvu bratov in sester. Jeseni sem se vključila v PUM, poleg vseh znanj, ki sem jih 

pridobila sem najbolj ponosna na opravljen računalniški preizkus. Družba v PUMu je bila super. 

Suzana 

 

…po šolskem neuspehu, sem se prijavila na Zavod za zaposlovanje kot iskalka zaposlitve. 

Svetovalka me je napotila v PUM, da čimprej opravim popravne izpite in se odločim o 

nadaljnjem izobraževanju. Jeseni bom nadaljevala šolanje v programu trgovec. Spoznala sem, 

da brez poklica ne bo zaposlitve. V PUMu sem se dobro počutila, spoznala nove prijatelje, 

ustvarjala v kreativnih delavnicah. Ponosna sem bila, da mi je mentorica zaupala vlogo 

moderatorke pri izdelavi naprstnih lutk z učenci OŠ Križevci pri Ljutomeru. Imela sem 

priložnost izkazati tudi  talent za organizacijo in izvedbo ekskurzije po domačem kraju. 

Petra 

 

S pomočjo PUM-a sem dokončala srednjo šolo ter se vpisala na faks. 

Clavdija 

 

PUM ti da novo možnost se vključiti se v življenje. 

Tomaž 

 

PUM. Zabavno, poučno, nasmejano! 

Darjan 



Hvala vam za lepe spomine, znanja in druženje! 

Sandra 

 

 

 


