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PUM-O Koper NOVIČKE 



Topli dnevi počasi odhajajo. Prišla je jesen, novo šolsko leto in z njima tudi 

nekaj novih živahnih udeležencev. September je bil poln dogodivščin. Pumovci 

smo se veliko potikali naokoli in obiskali kar nekaj prireditev. Ogledali smo si 

Sečoveljske soline, film Gajin svet na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, 

se preizkusili pri uporabi novih tehnologij na dogodku Noč raziskovalcev ter 

predstavili naše zamisli o tem, kaj mladi potrebujemo na Obali.  

Vabimo vas, da prelistate naše novičke, si ogledate fotografije in se 

preizkusite v poznavanju filmske scene v križanki. 

 

                                                                                                                               

 

Kaj poČnemo? 

Varnost pri delu 

Pumovci smo se 10. septembra 

udeležili predavanja na temo varnosti 

pri delu. Seznanili smo se, kako ravnati 

z različnimi napravami in stroji. 

Predavateljica nam je s pomočjo 

diapozitivov prikazala primere raznih 

varnostnih pravil in navodlil, ki se jih 

delavec mora držati, da se prepreči 

morebitne poškodbe in nezgode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K. B. 



obisk filmskega 

festivala 

Tudi letos se je v Porotožu odvijal  

Festival slovenskega filma. Filmi 

slovenskih ustvarjalcev so se predvajali 

na različnih prizoriščih po Portorožu 

med 10. in 17. septembrom. Pumovci 

smo si za ogled izbrali Gajin svet, 

mladinski film, ki se dotika tem, kot so 

ločitev staršev, nerazumevanje med 

družinskimi člani in tudi pasti, ki jih 

predstavlja neprevidna uporaba 

interneta. Film nam je bil všeč in zelo 

dobro smo ga sprejeli ravno zaradi 

tega, ker so te teme v družbi zelo 

aktualne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoČ raziskovalcev 

Pumovci smo se 28. septembra 

udeležili dogodka Noč raziskovalcev, ki 

je potekal tudi na Univerzi na 

Primorskem. Glavni cilj prireditve je bil 

predstavitev javnosti nove vrste 

tehnologij in jih seznaniti z njihovim 

delovanjem.  Nekateri smo preizkusili 

telefonsko aplikacijo, ki je delovala kot 

eholokacija, s katero si živali, kot so 

netopirji, pomagajo pri lovu. Veliko 

pozornosti smo posvetili VR (virtual 

reality oziroma virtualna resničnost) 

očalom in celo Rubikovi kocki.  

Bilo je zelo zanimivo, kar je razvidno 

tudi iz fotografij.   

K. B. 

 

 

 

 



 

 

 

sladka istra 

Na isti dan je v mestu potekala tudi 

prireditev Sladka Istra. Sprehodili smo 

se po Titovem trgu in si na stojnicah 

ogledali različne dobrote. V knjigarni 

Libris so bili razstavljeni tudi številni 

starinski pripomočki za peko, ki so jih 

uporabljale naše none. Prijazna gospa 

nam je predstavila svojo zbirko, ki jo je 

deloma podedovala od svoje matere.

 

 

 

 



osrednja knjiŽnica 

sreČka vilharja koper 

 

V septembru smo en dan namenili tudi 

ogledu mestne knjižnice v Kopru. 

Vodja oddelka nam je povedala nekaj o 

sami zgodovini knjižnice ter nas 

popeljala na ogled. Predstavila nam je, 

kako pravilno iskati gradivo po knjižnici 

ter uporabljati informacijski sistem 

COBISS. Nekateri smo se v knjižnico 

tudi včlanili. 

 

 

Knjižnica Srečka Vilharja, ustanovljena 

leta 1951, je še dandanes največja 

javna knjižnica v Istri, ki je nastanjena v 

palači Brutti na Trgu Brolo 1.   

Knjižnica ima oddelke za odrasle, za 

domoznanstvo in knjižno dediščino, 

službo za območne naloge in oddelek 

za nabavo in obdelavo knjižnega 

gradiva. Knjižnica ima še druge  

oddelke, ki se nahajajo na različnih 

lokacijah po mestu, kot so oddelek za 

mlade bralce, oddelek za italijaniko in 

potujočo knjižnico. Leta 1992 je 

ustanova postala članica knjižnično-

informativnega sistema COBISS, ki 

omogoča popolno avtomatizacijo 

strokovnih procesov. 

 

 

Knjižnica je imenovana po Srečku 

Vilharju, ki se je kot ravnatelj zaposlil 

leta 1958. Srečko Vilhar, ki so ga od 

vedno označevali za najboljšega 

bibliotekarja, se je s knjižničarskim 

delom ukvarjal že med leti 1950 in 

1952. V petnajstih letih službovanja je 

Vilhar objavil več kot 250 člankov in 

razprav s področja  knjižničarstva, 

šolstva, kulture, zgodovine in 

pomorstva.   

 



Tema pomorstva mu je od vedno bila 

zelo pri srcu. Njegova dolgoletna želja, 

ki pa se žal ni uresničila, je bila ta, da bi 

koprska knjižnica sistematično zbirala 

pomorsko literaturo in tako postala 

osrednja tovrstna knjižnica v Sloveniji.  

Srečko Vilhar je tudi eden izmed tistih, 

ki je leta 1967 prejel Čopovo nagrado - 

najvišje bibliotekarsko priznanje pri 

nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seČoveljske soline 

Ker smo Pumovci že obiskali 

strunjanske soline, smo si tokrat, 

skupaj z udeleženci Socialne aktivacije, 

ogledali še Sečoveljske soline. 

Naša vodička nam je najprej soline na 

kratko predstavila, povedala nekaj o 

zgodovini, o starih solinarskih navadah 

in nekaj o živalstvu ter rastlinstvu, ki se 

je na tako področje prilagodilo. 

Ko smo začeli s hojo po označenih 

poteh, je bilo vse povedano tudi 

podrobneje. 

 

Veliko ljudi je prepričanih, da so že v 

času Rimljanov pridobivali sol. Vendar 

strokovnjaki predvidevajo, da so 

Sečoveljske soline iz karolinške dobe.   

 

Prvič so bile soline pisno omenjene v 

Piranskem statutu iz leta 1274, v 

katerem so bili določeni pogoji 

pridelave in prodaje soli ter prodajne 

cene. Čista morska voda, blago 

sredozemsko podnebje in rodovitna 

istrska prst, so nedvomno pripomogli h 

kvaliteti soli.  

K. B. 



 

Celotna površina solin se razprostira na 

650 ha, ob ustju rek Dragonje in 

Drnice. Območje je razdeljeno na dva 

dela, Fontanigge in Lero. Fontanigge se 

uporablja za pripravo slanic, medtem 

ko je območje Lera namenjeno tudi 

kristalizaciji soli.  Med sprehodom 

med bazeni, smo lahko videli tudi 

zastarele tire in na njih vozičke, na 

katerih se je nekoč prevažala nabrana 

sol.

 

V današnjem času Sečoveljske soline 

nimajo večje gospodarske vloge, so pa 

pomembna naravna, etnološka in 

kulturna dediščina ter priljubljena 

turistična atrakcija. Sol se v solinah še 

vedno pridobiva po starih običajih, 

poleg tega pa je zavetje mnogim 

živalskim in rastlinskim vrstam. Soline 

so prav tako zavarovane kot krajinski 

narodni park.   

Na koncu nas je čakal ogled 10-

minutnega filma o Sečoveljskih solinah. 

Še pred tem, nam je vodička povedala 

nekaj več o orodju, ki se je nekoč 

uporabljalo. Pokazala nam je razne 

lopate in drugo orodje ter ploščate 

lesene 'natikače', ki so jih solinarji imeli 

na nogah, da ne bi podlage bazena 

med hojo in nabiranjem soli.  

 

 

Ogled smo zaključili s pokušino 

čokolade s solnim cvetom, ki je med 

turisti zelo priljubljen spominek iz 

solin. Zanimiva in nekoliko nenavadna 

kombinacija sestavin, je bila večini 

udeležencev  všeč.  Mene pa okus žal 

ni prepričal, saj sama še vedno 

prisegam na milko.    

K. B. 



 nARIšImo obAlo

Septembra se je na obalni cesti med 

Koprom in Izolo odvijal dogodek 

Narišimo obalo. V dopoldanskih 

urah so se na lokaciji  

zbrale različne skupine iz osnovnih 

šol in različnih društev, da bi 

sodelovale v projektu. Cilj akcije je 

bil, da se na 2,24 km rolo papirja 

napiše, nariše ali na katerikoli drugi 

način upodobi, kaj si želimo na naši 

obali.  

 

PUM-O se je seveda tej akciji 

pridružil. Dobili smo 10 metrov 

papirja, da naše ideje in zamisli 

spravimo nanj. Že dan pred tem smo 

naše ure dejavnosti posvetili temu 

dogodku in se o njem pogovorili in 

nanj pripravili. Vsak od nas je imel 

različne želje. Disko za mladoletne, 

več manjših diskotek posejanih po 

obali, adrenalinski park, kino na 

odprtem … Naše zamisli smo tako 

spravili na papir z različnimi 

materiali in tehnikami risanja.  

 

Uporabili smo tempere, voščenke in 

flomastre. Natisnili smo silhuete 

ljudi in jih postavili na območje za 

paintball v adrenalinskem parku. 

Narisali smo še močno zaželen skate 

park in kino pod zvezdami, kjer se je 

kot prvi film predvajal prvi Star 

wars, iz leta 1977. 

 

Dogodek so dokumentirali tudi 

novinarji s Primorskih novic, Radia 

Koper in RTV Slovenija. Nekaj 

vprašanj so nam zastavili tudi 

organizatorji iz kulturno-

izobraževalnega centra PINA. Upam, 

da bodo naše ideje upoštevali tudi 

pri načrtovanju ureditve tega 

prostora.

K. B. 



Cardfight Vanguard 
(Igra s kartami) 

Cardfight Vanguard je igra s kartami, 

ki vsebuje več različnih klanov, (na 

primer Gold paladin, Kager, Shadow 

paladin …). V igri se uporablja 50 

kart, ki imajo več stopenj, od 0 do 4. 

Tiste s stopnjo 0, imajo povratne 

informacije. Imamo štiri različne 

povratne informacije: kritična karta 

(igralcu da + 5000  točk in 1 kritično 

točko), zdravilna (igralcu da 5000 

točk in mu reši življenje), karta 

pobiranja (igralcu da 5000 točk in 

povleče lahko eno karto) ter karta 

prebuditve (igralcu da  5000 točk in 

zbudi enega igralca). Nekatere karte 

imajo obrambno vrednost in tako 

ščitijo Vanguard karto.  

Najprej se določi začetnega igralca, 

nato se vzame eno karto z 

vrednostjo 0, ki nima povratne 

informacije. Vsak igralec dobi 5 kart. 

Kdor začne, pobere eno. Karte gredo 

po stopnjah, zato si morajo slediti 

po vrstnem redu. Na začetku je 

potrebno v roki imeti vsaj eno karto 

vsake vrednosti.  

Če nam ena manjka, lahko damo 

karte, ki jih ne potrebujemo, nazaj v 

kupček. Kupček nato zmešamo in 

poberemo nazaj isto število kart. To 

lahko naredimo samo enkrat.  

V igri imamo 6 polj, 3 zgoraj in 3 

spodaj. Zgornje polje v sredini, 

Vanguard polje, je polje glavne 

karte. Ostala polja so zadnja 

obramba. Spodnje tri karte se 

uporablja za izboljšati napad 

prednjih, ki napadejo.  

Zmaga tisti, ki prvi zbije nasprotniku 

šest življenj. Karte s stopnjo 4, so 

posebne karte, ki se jih ne da v 

kupček. Za njihovo uporabo 

moramo odstraniti nekaj kart 

oziroma vsaj eno, da imajo skupno 

vrednost 3.  Tako ti omogočajo 

trojni pogled povratne vrednosti. 

  

   

 



  

The beauty of solitude 

 

You were born next to me, without a real reason and with a fee. 

At the beginning I laughed at the thought that I'd understand, 

but the time taught me that your smile is just a stand. 

They say that your company is the best someone could ever wish for, 

I completely agree, but that after some time, you company isn't 

anymore what we all adore. 

An immense horror that at a certain point no one else is able to hold 

back anymore, 

but at that point, suicide is just another open and full exposed door. 

Together we dreamed, laughed and cried, 

just to prove that I wouldn't  need anyone by my side, 

but we both know the truth: 

I would've never wished you in my youth. 

 

One day or another shall come the day, 

the day that my life will fade away, 

and that day no one shall cry for you anymore, 

but in a distant future you'll remember me any my yore. 

 

That day you shall cry with gratitude, 

and if silence will surround you, you shall be hearing me say: 

''Condolences, Solitude.'' 

 

J. 

 



 

KRIŽANKA 

FILMI

Vodoravno                                                                             

2. Ime lika, ki ga je Johnny Depp uprizoril 

    v Pirati s Karibov. 

4. Ime popularne sage o avtomobilskih 

    dirkah. 

7. Prvi slovenski celovečerec. 

8. Pustolovski film na temo starega 

    Egipta iz 1999. 

9. Prva slovenska romantična komedija. 

10. Film, posnet po povesti Ivana Tavčarja. 

11. Trilogija filmov, posneta po knjigah 

       J.R.R. Tolkiena. 

12. Priimek igralcev Sebastijana in Borisa. 

13. Najbolj znan film režiserja Jamesa Camerona. 

14. Ime igralke, ki je prevzela vlogo Lare Croft.

Navpično 

1. Kultna trilogija mafijskih filmov. 

3. Najbolj znan Jugoslovanski film. 

5. Znan slovenski mladinski film. 

6. Filmski režiser grozljivk (Alfred). 



Izobraževalni center Memory 

PE Koper, Ferrarska 30 

6000 Koper, SLOVENIJA 

Tel.:  05 631 13 13 

Mobi: 040 645 666 
  

e-mail: pum.koper@memory.si 

Spletna stran: www.memory.si (zavihek PUM-O) 

Facebook: Pum Koper Memory 

  
 

 

KJE SMO?  

 

Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poteka na 

podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 9. prednostne osi 

(Povečanje socialne vključenosti in zmanjšanje tveganja revščine), prednostne naložbe 9.1 (Aktivno vključevanje) 

in specifičnega cilja 9.1.2 (Opolnomočenje skupin za približevanje trgu dela). 
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