
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Avgust 2018 

 

Izobraževalni center 

Memory 

Ferrarska 30 

6000 Koper, SLOVENIJA 

 

PUM-O Koper NOVIČKE 



 

GOODBYE SUMMER … 

Kljub temu, da se bližamo koncu poletja, je še vedno zelo vroče, kar pa ne 

pomeni, da se na PUM-u nič ne dogaja. V avgustu smo se med drugim 

posvetili učenju španščine in spoznavanju španske kulture, pripravili smo 

stojnico in se predstavili na Oživeli ulici, se podali na turistični potep po Izoli in 

še mnogo drugega. Počasi pa se pripravljamo tudi na september, ki bo zelo 

pester. 

Vabimo vas, da prelistate, kaj smo za vas pripravili ta mesec in, kot je že v 

navadi, rešite tudi našo križanko.       K.B. 

                                               

                                                                              

Kaj poČnemo? 

PRIPRAVA STOJNICE IN 

PREDSTAVITEV PUM-A NA 

OŽIVELI ULICI 

Vsako leto se PUM-o predstavi na 

velikem dogodku konec meseca 

avgusta, ki ga organizira Klub 

študentov občine Koper. Oživela ulica 

je prireditev, katere namen je oživitev 

ene od najbolj mrtvih, nekoč pa ene 

najbolj živih koprskih mestnih ulic – 

Kidričeve ulice. Za letos smo se odločili, 

da bo naša stojnica v stilu pop–arta.   

 

 

 

 

 

Pripravili smo različne transparente in 

stojnico res zelo lepo okrasili. Zanimalo 

nas je kaj ljudi osrečuje, zato smo 

postavili tablo sreče in mimoidočim 

omogočili, da nanjo nalepijo listke. 

Odgovori na vprašanje »Kaj te 

osrečuje?« so bili zelo različni, vendar 

pa so prevladovali predvsem dobri 

prijatelji, družina, dobra hrana, knjiga 

in zabava.  

 



 

 

Hvala vsem, ki ste nas obiskali. Se 

vidimo, če ne prej, prihodnje leto!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je za nas urbano? 

Organizatorji Oživele ulice so nam 

postavili zanimivo vprašanje, in sicer 

kaj je za nas urbano oziroma kaj si 

predstavljamo pod pojmom urbano.    

 

David je povedal, da ga beseda 

spominja na urejeno ulico. Gašperja je 

to spomnilo na naselje, na veliko ljudi 

in na nek kraj, kjer je veliko gneče. 

Polona je rekla, da jo beseda urbano 

spominja na urejeno, sodobno mestno 

okolje, kjer ljudje živijo na poseben 

način. Ker mesto nudi veliko aktivnosti, 

se pogosteje udeležujejo kulturnih ali 

umetniških dogodkov, so družbeno 

aktivni in imajo pestro družabno 

življenje.   

 



 

Veliko svojega časa preživijo od doma, 

uporabljajo mestni promet ter na 

različne načine prispevajo h 

kvalitetnemu sobivanju s someščani. 

Mene pa je 'urbano' spomnilo na čisto 

nekaj drugega, in sicer na angleški izraz 

˝urban exploration˝.  

 

 

To pomeni, da nekdo raziskuje neko 

zapuščeno stavbo ali kraj z namenom, 

da odkrije zgodovino tega mesta. 

Največja težava pri tem je, da je včasih 

na nek specifičen zapuščen kraj 

prepovedano stopiti, zato je včasih 

˝urban exploration˝ ilegalno dejanje 

zaradi prestopanja. Urban exploration 

ali urbex ni isto kot vandalizem, saj 

vandalizem pomeni uničevanje, 

medtem ko se urbex ukvarja s tem, da 

ohrani nek kraj v spominu ljudi preko 

slik in videov. 

 

 

 

FRIVOLUS 

Frivolus, festival uličnih umetnikov se 

je tudi letos od 31. avgusta do 2. 

septembra 2018 odvijal po ulicah 

Kopra. To leto sem se ga udeležila tudi 

jaz. Ena od prvih atrakcij, je bila 'Blink 

circus', manjši rdeč šotor, iz katerega 

so se predvajale melodije starejših 

časov. Razstavljene so bile zelo 

zanimive in zbledele fotografije ljudi, 

oblečene v nenavadne cirkusante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The charming Jay je bil eden od 

čarovnikov, ki so nastopali po ulicah 

Kopra in je s svojimi iluzijami očaral 

vse, ki smo bili tam. Do konca svojega 

nastopa ni spregovoril niti besede in 

uporabljal je samo mimiko telesa. Med 

tem časom, se je še en umetnik 

pripravljal na svoj akt. Darwin Juggling, 

ki me je od vseh nastopajočih najbolj 

navdušil, prihaja iz Venezuele in se z 

nastopanjem tudi preživlja. Pri njem 



 

me je najbolj pritegnila njegova 

sproščenost, vragolije in kako je 

publiko, še posebej otroke, privabil k 

sodelovanju in jih je na koncu nagradil 

z baloni, zvite v različne oblike. Glavna 

točka je bila žongliranje z ognjenimi 

palicami. Poleg njega sem si ogledala 

še nastop italijanske akrobatke 

Hoopnosis, požiralca mečev iz Irske in 

proti večeru še glasbeni nastop v 

taverni. 

Ljudje smo zmožni neverjetnih stvari. 

Videla sem kako so vse te 'čarovnije' 

nasmejale prisotne, tako odrasle kot 

otroke. Upam, da se bom lahko tudi 

naslednje leto udeležila Frivolusa.  

 

 

 

  

 

 

     

Spoznavanje španije in 

španSkega jezika 

 

V letošnjem poletju smo si kot eno 

od aktivnosti izbrali nekaj dni učenja 

španščine in spoznavanja države. Iz 

koprske knjižnice smo si sposodili 

nekaj pripomočkov, kot so CD-ji, 

učbeniki in slovar. Ampak na koncu 

smo si najbolj pomagali s spletno 

stranjo Youtube, saj smo našli nekaj 

posnetkov, ki so nam bili bolj v 

pomoč, kakor izposojeno gradivo.  

Začeli smo s pozdravi in nato počasi 

nadaljevali s tem, kako se nekomu 

predstavimo. Ravno tako smo se 

posvetili pravopisu tega jezika.  
 



 

 

 

Španija leži na  jugozahodnem delu 

Evrope na Iberskem polotoku. Južno 

meji s Francijo in Andoro, vzhodno 

pa s Portugalsko. Glavno in največje 

mesto je Madrid. Je precej gorata 

država, čeprav je Španija zelo znana 

po svojih obalah. Ima tudi dve 

otočji: Kanarske otoke in Baleare.

 

 

 

Notranjost države ima oceansko 

podnebje, kar pomeni, da so poletja 

vroča in zime hladne, medtem ko je 

na obalnih območjih in jugu Španije 

sredozemsko podnebje. Poletja so 

suha in vroča, zime pa mile. Večina 

prebivalstva živi v obalnem pasu 

Španije, oziroma se tja preseljuje, 

kar povzroča zmanjševanje 

populacije v notranjosti. Ker je 

turizma ob obalah bistveno več, je 

ravno to tudi razlog, da se večina 

ljudi tam preseljuje, saj lažje dobi 

delo. Okoli pol milijona prebivalcev  

je t tujcev, največ prihajajo iz 

Latinske Amerike, severne Afrike in 

tudi iz preostale Evrope.  

Španija že dolga leta ni samo 

agrarna dežela, zahvala gre  

gospodarskemu razvoju. Le 15 

odstotkov prebivalstva se ukvarja s 

kmetijstvom in ribištvom, ki ima na 

obalah Atlantskega oceana in 

Sredozemskega morja še vedno velik 

pomen. Poleg ribištva, je precej 

razširjeno tudi rudarstvo, saj je 

Španija bogata z rudami (premog, 

železovo in bakrovo rudo, svinec, 



 

cink, živo srebro … ).  

Kar prinaša državi največ dobička pa 

je, nepresenetljivo, turizem. Plaže 

vroče Španije so že od nekdaj 

privabljale ljudi. Na plažah so 

raznolike aktivnosti, kot recimo 

plavanje, potapljanje, deskanje … To 

pa ni vse, kar nam Španija ponuja. V 

več kot 1,400 muzejih si lahko 

ogledamo mojstrovine velikih 

umetnikov kot so Goya, Picasso in 

Velásquez. V Madridu, ki je že od 16. 

stoletja prestolnica Španije,  se 

nahaja ena od najbolj znanih in 

pomembnih galerij, imenovana 

Prado. Možno si je ogledati tudi 

palačo Villahermosa, Kraljevsko 

palačo in Kraljevsko galerijo lepih 

umetnosti San Fernando. Več kot 

vredno je omeniti tudi Barcelono, ki 

je raj modernizma. Zahvala gre 

Gaudíju, arhitektu, ki je dal zgraditi 

park Güell in Sagrado Familio. To je 

ogromna bazilika, ki še dandanes ni 

dokončana, čeprav se je gradnja 

začela že v letu 1882. 

 

V Španiji lahko vsak najde nekaj 

zase. Tisti, ki iščejo rekreacijo se 

lahko posvetijo raznolikim 

aktivnostim, kot so pohodništvo, 

kolesarjenje, plavanje, deskanje in 

celo smučanje v gorskih predelih 

države. 

 

 

Ljubitelji umetnosti lahko obiščejo 

prej omenjene muzeje in galerije, 

gurmani pa preizkusijo različne jedi 

kot so španska omleta, paella 

(glavna osnova je riž, dodatki pa so 

lahko karkoli), gaspačo ali tapas. Za 

tiste pa, ki najraje poležavajo, so 

rajske plaže popolne za to. 

 

 

K.B. 



 

Turistični ogled 

Izole 

S skupino iz Medgeneracijskega 

centra Izola smo na sredino sončno 

jutro odšli na turistični ogled Izole. 

Ob 9:30 smo se zbrali pred centrom, 

kjer nas je nagovoril naš turistični 

vodič Igor Škorja. Pred odhodom 

nam je naš PUM-ovec, ki je tam 

redni prostovoljec, razkazal še 

notranjost centra. 

 

Na začetku ogleda smo se ustavili pri 

zemljevidu Izole. Gospod Škorja nam 

je nekaj malega povedal o zgodovini 

mesta, začetkih gospodarstva, o 

podnebju in ljudeh, ki tu živijo.   

 

 

 

 

  

Kakor je bil Koper v preteklosti znan 

po trgovanju in Piran po solinah, je 

bila Izola znana po ribištvu. Še danes 

se tu vsako leto odvija ribiški 

praznik.  

Zaradi prijetnega sredozemskega 

podnebja in lepe lege, mesto vedno 

privablja nove ljudi. Pot smo 

nadaljevali proti parku, 

poimenovanem po znanem 

italijanskem geografu Pietru Coppu. 

Pietro Coppo je leta 1499 prišel živet 

v Izolo, po poroki z Izolanko Calotto 

di Ugo. Leta 1528 je napisal 

Portolano. V tej knjigi, se nahaja tudi 

eden prvih, najbolj natančnih 

zemljevidov Istre, ki ga je začel risati 

v svojih šestdesetih letih.  

 

Pot nas je vodila naprej ob morju do 

Manziolijevega trga. Trg se nahaja 

med Manziolijevo palačo (zgrajena 

leta 1470) in med cerkvijo Sv. Marije 

Alietske, ki je najstarejša cerkev v 

Izoli.  



 

Vodiču smo sledili smo do svetilnika 

oz. Punta Gallo. Tam smo si 

privoščili kratek odmor in 

pomalicali, preden smo odšli naprej 

do trga sv. Mavra. Tam stoji še ena 

cerkev, ki smo si jo lahko ogledali od 

znotraj. Nahaja se na najvišji točki v 

Izoli in posvečena je mučeniku sv. 

Mavru, svetemu škofu Donatu in 

papežu Sikstu II. Na mestu te 

župnijske cerkve, je v preteklosti 

stala srednjeveška cerkev, ki jo je 

obdajalo pokopališče. Opremljena in 

poslikana je zelo bogato. Ob 

kasnejših predelavah je bila 

notranjost tudi barokarizirana.  

 

Ustavili smo se tudi pred stavbo, ki 

je danes glasbena šola. Palača 

Besenghi degli Ughi stoji na robu 

pozidave zgodovinskega jedra Izole, 

pod dominantno župnijsko cerkvijo 

sv. Mavra. Palačo je dal zgraditi 

notar beneškega porekla Pasquale 

Besenghi. Priimek 'degli Ughi' je 

notar prevzel po ženi, kar je razlog 

za poimenovanje palače z obema 

priimkoma.   

 

  

Naš ogled smo zaključili s 

sprehodom po Ljubljanski ulici, čez 

center mesta in nazaj do 

medgeneracijskega centra.    

Imeli smo se lepo, uživali smo v 

sončnem vremenu in spoznali, da 

četudi živiš nekje že dolgo časa ali 

tja redno zahajaš, se o nekem kraju 

vedno lahko nekaj novega izve. 

K.B

  

  



 

Pop-art

Pop art je vrsta umetniškega 

gibanja, ki se je pojavila leta 1950.  

Filmski igralci in igralke, stripi, celo 

reklame – vse to so teme pop art-a, 

ki so se znašle na slikah, ilustracijah, 

skulpturah.  

Andy Warhol, Roy Litchenstein, 

James Rosenquist in Claes 

Oldenburg so znana imena, saj so to 

bili ljudje, ki so dali tej umetniški 

zvrsti življenje. Čeprav se je to 

gibanje pričelo v Veliki Britaniji, se je 

še hitreje razširilo v ZDA in postalo 

kulturni fenomen. 

 
 

Eno najbolj znanih imen v pop art-u 

je zagotovo Andy Warhol. Poleg 

tega, da je bil umetnik, slikar in 

oblikovalec slik, se je ukvarjal tudi s 

pisanjem, filmskim ustvarjanjem in 

ilustriranjem. Rodil se je leta 1928 

kot Andrew Warhola v Pittsburghu 

in se je nato leta 1949 preselil v New 

York.  

V petdesetih letih je bil uspešen 

reklamni slikar, vendar si je želel 

več. Hrepenel je po slavi in širšem 

priznanju. V New Yorku je imel 

številne razstave a je kljub temu 

prodal malo del. Še bolj ga je potrlo, 

ko je leta 1961 ugotovil, da je svet 

''lepih umetnosti'' označil njegovo 

umetnost kot staromodno in 

nepomembno.  

 

Potreboval je motivacijo in ideje, 

zato se je obrnil na svojo znanko 

Muriel Latow, lastnico galerije, v 

kateri je pogosto razstavljal, kako 

naj gre naprej. Odgovorila mu je, da 

mu za 50 dolarjev da nasvet. Andy 

Warhol je nasvet plačal in odvrnila 

mu je, da naj v umetnosti upodobi 

stvari, ki so mu pri srcu, kot je denar 

ali jušne konzerve. Nasvet se je 

izkazal kot zelo uspešen, saj so 

njegove slike v šestdesetih letih v 

zelo kratkem času postale popularne 

in neprecenljive. Še sedaj je 



 

Warholova slika Campbell Soup I ena 

najbolj znanih, poleg nje pa komplet 

tiskanih slik, na kateri je 

upodobljena igralka Marilyn 

Monroe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Leta 1968 je doživel celo atentat. 

Valerie Solanas je v Warholovem 

studiju nanj streljala. Bila je 

ekstremna feministka, ki je 

zahtevala odstranitev moških in 

relativno nepomembna članica 

Warholovega studija. Aretirali so jo 

dan po streljanju in obsojena je bila 

na tri leta zaporne kazni. Warhol je 

streljanje komaj preživel in je 

posledice nosil še celo življenje. 

Umrl je zaradi srčne kapi med 

spanjem, 22. februarja 1987. Star je 

bil 58 let. 

 

 

 

 

 

 

 

Crying girl, Whaam! in Drowning girl 

so ene najbolj znanih del umetnika 

Roya Litchensteina, ki je ravno tako 

živel v New Yorku. Roy Litchenstein 

in Andy Warhol sta še dandanes 

popularni umetniški ikoni.  

 

Pop art z leti še zdaleč ni zbledel v 

pozabo. Umetniško gibanje se ves 

čas razvija, spreminja in prilagaja ter 

ima v 21. stoletju še vedno močan 

vpliv na ljudi. 

 

K.B. 



 

 

Briškola 

Briškola je igra s kartami, ki jo 

Primorci dobro poznamo. V igri 

imamo štiri različne tipe kart: špada 

(sablja), kopa (pokal), bašton (palica) 

in denar. Na začetku vse karte s 

številko 4 izločimo in zmešamo vse 

ostale. Nato vzamemo spodnjo 

karto in jo postavimo pravokotno na 

dno kupčka. Znak karte na dnu 

kupčka je v tej igri glavni in premaga 

vse ostale znake.  Vsak dobi tri 

karte, začne pa tisti, ki je mešal. 

Vsak igralec vrže eno karto, zmaga 

pa tisti, ki je položil močnejšo, tako 

da pobere vse položene karte. Kdor 

zmaga potezo, prvi pobere 

naslednjo karto in prvi nadaljuje z 

igro. Briškolo zmaga tisti, ki na 

koncu doseže največ točk.  

Karte imajo različne vrednosti in se 

točkujejo tako:  

 karte s številkami 2, 4, 5, 6, 7 

prinašajo 0 točk,  

 karte s številko 11 so vredne 2 

točki,  

 12 je vredna 3 točke,  

 13 je vredna 4 točke,  

 karte s številko 3 so vredne 10 

točk,  

 največ točka pa prinašajo 

karte s številko 1 – 11 točk. 

Domen in David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reclusion 

 

At night when no bird sings, when no one speaks, 

we wait and think about our precious dreams, 

we scold our old selves and criticize our current ways, 

regretting decisions we make and take everyday. 

 

It would be so easy if everything would to stop, 

it would be so comforting to fall and whop, 

but deep inside I'm just another coward, 

a hidden child who expects to be devoured. 

 

Behind a liquid in a glass, 

it's so simple to bypass, 

yet it's so hard to keep going, 

living everyday without knowing. 

 

Knowing what? Knowing who? 

I wish I had those answers too, 

perhaps a second glass wouldn't make me feel so shanty, 

but today the chair next to me never felt so empty. 

J. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODORAVNO                                                                             

2. Glavno mesto Španije 

3. Destinacija za nore zabave 

5. Španski pozdrav 

6. Znan park v Barceloni 

7. Priimek Katalonskega arhitekta 

9. Stadion nogometnega kluba Barcelona 

11. Največja država, ki meji na Španijo 

12. Bazilika, ki se še dan danes gradi 

14. Največji otok v Kanarskem otočju

NAVPIČNO 

1. Znana sadna alkoholna pijača 

2. Španski izraz za bikoborca 

4. Preliv, ki ločuje Evropo in Afriko te spada 

pod Velko Britanijo 

8. Otočje vulkanskega izvora 

10. Tradicionalna španska jed 

13. Tradicionalni španski ples 



 

Izobraževalni center Memory 

PE Koper, Ferrarska 30 

6000 Koper, SLOVENIJA 

Tel.:  05 631 13 13 

Mobi: 040 645 666 
  

e-mail: memory.koper@siol.net 

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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