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SPREHOD SKOZI LETO 2013  TER NOVOLETNO VOŠČILO 
Drage članice in člani. 

 

Mar res že štejemo dneve, ko se 

bomo poslovili od starega leta, 

potegnili črto in zakorakali v 

novo? 

V letu, ki se izteka, je bilo v 

našem Centru zelo pestro. Števil-

ni dogodki, predavanja, delavni-

ce, športna tekmovanja, kulinari-

čni kotički, sodelovanje članic na 

»Sladki Istri«, rojstnodnevna pra-

znovanja, razstave fotografij in 

ročnih del ponovno potrjujejo, da 

je tako zastavljeni program pra-

vilna poteza.  Sleherni  izmed nas  

je našel kaj zase, ne nazadnje 

spoznal tudi nove prijatelje in to 

šteje.  

Izpostavila bi predvsem novo pridobi-

tev, širitev nekaterih dejavnosti Centra 

v zaledje, prvi  je odprl svoja vrata na 

Škofijah.  

Vodstvo centra se je tudi letos prijavilo 

k sodelovanju ob praznovanju vseživ-

ljenjskega učenja, ki poteka vsako leto 

v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Tokrat so Center predstavljale članice  

ljubiteljske gledališke skupine ter  moš-

ki pevski zbor Bertoki-Prade.  

Na pobudo članov DESUS MO Koper je 

v  novembru  naš Center gostil  minis-

tra za zdravje g. Tomaža Gantarja 

dr.med. ter magistrico go. Alenko Šik, 

ki sta nam predstavila nekaj novosti v 

zvezi z možnostjo zdravljenja v tujini 

ter novosti na področju zamenljivih 

zdravil.  

Sprehod skozi iztekajoče se leto 

zaključujem z željo, da bi se tudi v  

prihodnje  družili, veliko smejali  

in  učili.  

Vodstvu Centra in sodelavcem 

iskrena hvala za nesebično in požr-

tvovalno delo. 

Ponovno vljudno vabim članice in 

člane, da s svojimi prispevki aktiv-

neje sodelujejo pri oblikovanju in 

bogatitvi vsebin našega glasila.  

V imenu članov uredniškega 

odbora in svojem imenu želim 

vsem obilo zdravja, osebne sre-

če,  dobre volje in pozitivne 

naravnanosti .  Srečno. 

Branka Poturović 

»Skrbite zase. Posvečajte se sebi z zanimanjem in pozornostjo. Takrat se bo vaša duša ogrela in raz-

prla svoja krila.« Vadim Zeland 

»Upanje je drobno zrnce, iz katerega lahko rastejo čudovite stvari - pogum in dobrota, potrpežljivost, 

vzdržljivost, ljubezen.« Charlotte Gray   

»Nič na svetu ni bolj pravično razdeljeno kot zdrava pamet: vsakdo misli, da je ima natančno dovolj.« 

Rene Descartes 

 »Vsa moška razumnost ni vredna enega samega ženskega čustva.« Voltaire 

Bele novoletne muce so prinesle ključek zlat,  
to pa ni navaden ključek, to je ključ od zlatih vrat.  
Že odpirajo se vrata, že se nekaj lesketa,  
tam zlat košek nate čaka, poln izpolnjenih želja!  
(Svetlana Makarovič) 
 

Srečno novo leto 2014! 



SLADKA ISTRA 2013  

Ponovno smo se sladkali, muzali 

okrog dišečih dobrot, brbončice so 

delale »sto na uro«, prava paša za 

oči! To je naša »Sladka Istra«.  

Vreme so prireditelji zagotovo že 

veliko prej »naročili«, saj je bilo kot 

nalašč za tako prireditev.  Prijetno 

sonce je grelo množico mimoidočih, 

ki so med številnimi stojnicami posta-

jali, si ogledovali, okušali in primerjali 

ponujene dobrote. Izbor je bil never-

jetno pester.  Sama sem se sprehodi-

la med temi sladkimi dobrotami in 

res je bilo kaj videti in okušati. Kaj vse 

zmorejo spretne roke, ob neizmerni 

pomoči domišljije, smislu za kombi-

nacijo okusov, ipd.   

Med stojnicami in ponujenimi dobro-

tami pa je bila tudi naša -  Center 

dnevnih aktivnosti starejših občanov 

MO Koper se je tudi letos  predstavil  

z dobrotami, ki so jih pridne roke 

naših članic skrbno  pripravljale že 

ves teden. 

Tudi letos je potekalo tekmovanje za 

»naj sladico« v hotelu »Convent« v 

Ankaranu, na katerem  je tudi tokrat  

sodeloval  naš Center.  Našim člani-

cam iskreno čestitam za udeležbo. 

Med ogledovanjem in pokušino neka-

terih sladic pa sem na koncu prisos-

tvovala še delu igre, ki so jo predsta-

vili člani gledališke skupine Šavrini in 

anka Šavrinke  in to v »istrskem« 

narečju.  Ob dogodivščinah in prikazu 

nekdanjega življenja smo se kar dob-

ro nasmejali.  

Prijetno pohajkovanje  sem zaključila 

z ugotovitvijo, da je prireditev tudi 

letos uspela. Organizatorji in prijavljeni 

udeleženci  se vsako leto  resnično potru-

dijo, da je »Sladka Istra« vedno bolje 

obiskana in vedno bolj prepoznavna.  Ne 

nazadnje to prireditev obišče tudi veliko 

obiskovalcev iz naše domovine  ter  tujih 

gostov.  In dober glas »seže v deveto 

vas«.  Branka Poturović 

FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE -   

»vsi smo ena generacija«, 13. Festival za tretje življenjsko obdobje   

CANKARJEV DOM LJUBLJANA , 2. oktober 2013 

Leto je naokrog in tudi tokrat se je naš 

Center odzval vabilu za sodelovanje na 

13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, 

ki poteka  v Ljubljani. 

Vodstvo Centra je tokrat  prijavilo   člani-

ce Centra, ki so se predstavile z veseloi-

gro »Prednovoletni nakupi«. Sodelovala 

je tudi vokalna skupina Bertoki iz Društva 

upokojencev Bertoki-Prade. 

Pot v Ljubljano je bila prijetna, saj se 

sedaj že večinoma dobro poznamo in 

med nami  se je vzpostavila prijetna 

sinergija.  Obvezen postanek na Lomu je 

že pravilo, brez tega pač ne gre. In nato 

pot naprej, v Ljubljano. 

Pred Cankarjevim domom je bila ob 

našem prihodu že prava gneča. Veliko 

obiskovalcev je priromalo praktično od 

vsepovsod, tudi lansko leto je bilo zelo 

živahno.  

Seznam nastopajočih v kulturnem pro-

gramu je izjemno dolg in skrbno prip-

ravljen, kar pomeni, da je odziv vedno 

večji in da je udeležba izjemno pestra. 

Res, vsakdo najde kaj zase. Prav tako je 

pester tudi izobraževalni program, ki 

ponuja veliko zanimivih predavanj, od 

zdravja, športa, medgeneracijskega 

povezovanja, ipd.  

V avli, kjer smo čakali »nastopajoči«, je 

bilo zelo živahno. Zaradi velikega števi-

la sodelujočih   je imela vsaka skupina 

na razpolago le 15 minut.  No, končno 

so bili na vrsti naši »fantje« - moški  

pevski zbor DU Bertoki-Prade, ki je tudi 

letos požel velik aplavz.  Vse čestitke 

tem pridnim pevcem in njihovemu 

pevovodji! 

Po krajšem premoru smo bile tudi me 

na vrsti.  Osem članic CDA se je v okvi-

ru amaterske gledališke dejavnosti 

predstavilo z veseloigro  »PRED-

NOVOLETNI NAKUPI«.  Kljub slabemu 

ozvočenju je bila naša igra dobro spre-

jeta, vsaj tako sklepam po smehu in 

aplavzu.  

Po nastopu smo imeli  na razpolago 

nekaj prostega časa. Ogledala sem si 

kar nekaj stojnic, ki so ponujale to in 

ono.  Skoraj nemogoče je bilo vse 

obiskati v tem času. Zunaj je posijalo 

sonce in prijetno je bilo kramljati v 

dobri družbi,  ob dobri kavici. 

Točno ob 15.00 uri smo se dobili na 

Trgu republike, od koder smo se 

odpravili proti domu, a ne kar narav-

nost v Koper, o ne.  Tudi tokrat smo 

poskrbeli, da lačni  nismo šli domov. V 

prijetnem lokalu »Ponvica« - izven 

Ljubljane smo imeli kosilo.   Naši neu-

trudni »pevci« so ob koncu snidenja  

tudi tokrat lepo zapeli. Le od kod jim 

toliko energije in dobrega glasu? 

Vožnja proti domu je bila prijetna, na 

poti domov smo vstavili na eni od 

vrtnarij, kjer so si nekatere naše ude-

leženke kupile nekaj cvetja.  

Ob prihodu v Koper se je noč  že rahlo 

spuščala na mesto.  Vsakdo izmed nas 

se je odpravil proti svojemu domu, 

verjamem, da z lepimi občutki, saj 

smo skupaj preživeli lep dan.   

Branka Poturović 
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IZ KUHINJE NAŠE BABICE 

KISLO ZELJE Z NJOKI 

0,50kg kislega zelja 

40dkg njokov 

3 stroke česna 

Žlico olivnega olja 

Sol 

poper 

Zelje skuhaš in odcediš. V ponvi segre-
ješ olje, dodaš sesekljan česen, da zadi-
ši, in zelje. To pražiš deset minut, dodaš 
kuhane njoke, sol poper in pražiš še 15 
minut. Po potrebi doliješ malo vode. 
Zraven postrežeš pečenico ali krvavico. 

(namesto olja lahko daš svinjsko mast 
ali ocvirke.) 

 Dober tek vam želi Mara Kokalj 

Z ROKO V ROKI V LEPŠO PRIHODNOST 

Že večkrat so bila posamezna leta 

posvečena starejšim osebam s sloga-

nom »k družbi za vse starosti«. 

Akcije in skrb za starejše osebe naj bi 

se sedaj nadaljevale kontinuirano – 

ves čas. Udeležila sem se posveta na 

to temo, ki me je privedlo do globokih 

razmišljanj, saj sem tudi sama presto-

pila to mejo. 

Odgovornost države, družine in celot-

ne družbene skupnosti je, da se enako 

odgovorno obnašamo in skrbimo za 

vse generacije. Človek naj bo deležen 

enake pozornosti vse od rojstva do 

smrti. 

Močno povečana povprečna starost 

prebivalcev  (v Evropi in tudi v Sloveni-

ji) je velik dosežek. Te demografske 

spremembe , ki se bodo v naslednjih 

letih še hitreje spreminjale v korist 

starejših, pa zahtevajo resen premis-

lek, kako iz tradicionalno ozkega spre-

mljanja staranja posameznika in prebi-

valstva ustvariti pogoje in možnosti za  

kakovost življenja v tretjem življenj-

skem obdobju. Marsikaj od tega, da 

bo starost čim bolj prijetna, je in tudi 

bo v bodoče storila država, toda brez 

solidarnosti med generacijami in 

delom odgovornosti, ki jo nosi družina 

in posameznik, te kvalitete ne bo 

POLNJENI ŠAMPINJONI 

Sestavine 

8 malo večjih šampinjonov  

7dkg gorgonzole 

3 stroke česna 

sol 

poper 

žličko olivnega olja 

Priprava 

Gobe operemo, jim previdno odstrani-
mo peclje, da ne poškodujemo klobu-
kov. 

Peclje na drobno zrežemo in jih spraži-
mo v ponvi z malo maščobe, malo soli 
in popra. 

Klobuke zložimo v pekač, gorgonzolo z 

mogoče doseči. Razviti je potrebno take 

obliko varstva starejših, ki bodo omogo-

čale kvalitetnejše življenje starejšega 

človeka.  

Sem lahko štejemo:  skupine za samo-

pomoč, sosedska pomoč, servise za 

pomoč na domu, stanovanjske skupno-

sti, kosila na kolesih, dnevne centre za 

osebe, ki ne morejo biti same, centre za 

starejše – za kvalitetno preživljanje 

prostega časa. 

Kot sem že uvodoma omenila, sem tudi 

sama prestopila starostno mejo in se 

pridružila veliki družini v centru za sta-

rejše občane. Tu se ponovno počutim 

živo, kot da se je čas ustavil, učim se, 

ustvarjam, obiskujem tečaje angleščine,  

računalništva in fotografsko delavnico. 

Moram povedati, da so mentorji profe-

sionalni, da se srčno razdajajo in izžare-

vajo toplino in optimizem. Vesela sem, 

da sem del te družine. 

Napisala bi nekaj modrosti, ki jih je 

pripravil Karitas v svoji zloženki:  »S 

starejšimi na poti«, ki so zares dobre in 

ki ti dajo misliti. 

* Vsi se bojimo starosti in vendar si vsi 

želimo dočakati starost.* 

*Če meniš, da se od starejših ne da 

ničesar naučiti, ker jih je moderni čas že 

zdavnaj prehitel, se vprašaj, ali si sploh 

že odrasel.* 

*Pobude  mladih so vredne toliko, kot 

izkušnje starih.* 

*Pred sivo glavo vstani, prikloni se 

staremu človeku.* 

*V gubah, sklonjenih ramenih, osivelih 

laseh in tresočih rokah se skriva tisoče 

misli, smeha, sreče in žalosti. Ko zreš v 

njih oči, je kot bi gledal zvezde, v kate-

rih se v tem trenutku zrcali zgodovina 

vesolja.* 

*Ko se v naglici za trenutek ustaviš ob 

starejšem človeku in si domišljaš, da se 

žrtvuješ, vedi, da si se ustavil ob neiz-

mernem bogastvu prehojene poti in da 

si ti tisti, ki prejemaš.* 

Starostno mejo so postavili od 60. leta 

navzgor. Z zadovoljstvom ugotavljam, 

da  nam centri za starejše – posebno 

naš Center v Kopru, nudijo velik izbor 

dejavnosti – učenje, zabavo, zdravstve-

no preventivo, šport, telovadbo. Poskr-

bljeno je za dušo in telo. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem 

zaposlenim v Centru, vsem prostovolj-

cem, vsem, ki karkoli dobrega naredijo 

za sočloveka, pa naj bo to le droben 

nasmeh, stisk roke ali topla beseda. 

Iskrena hvala vsem. 

Prispevek Vida ORBANIČ 

vilicami zdrobimo in zmešamo s praženi-
mi peclji 

In sesekljanim česnom solimo, popramo 
po okusu. Klobuke malo posolimo in jih  

nadevamo s pripravljenim nadevom. 
Pečemo pri 180 stopinjah približno 20 
minut 

Da se lepo zapečejo. Zraven postrežemo 
pečen ali pire krompir. 
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66. OBLETNICA VRNITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI 

V soboto, 14. 9. 2013 ob 11.00 uri sem se 
udeležila proslave ob 66. obletnici vrnitve 
Primorske k matični domovini. Proslava je 
bila organizirana  v Lipici, na hipodromu 
Kobilarne Lipica. Veliko število udeležencev 
je prihajalo od vsepovsod, praktično iz cele 
Slovenije, predvsem organizirane skupine 
obiskovalcev z avtobusi. 

Prireditveni prostor je izjemno velik in ni 
bilo težko najti ustreznega mesta za ogled 
proslave.  Točno ob uri se je proslava zače-
la. Govorniki so opozorili na zgodovinski 
pomen  vrnitve Primorske k matični domo-
vini. Med govorniki je bila tudi naša predse-
dnica vlade, ga. Alenka Bratušek. 

V  programu so sodelovali:  Partizanski pev-
ski zbor« Pinko Tomažič« iz Trsta,  Kraška 

pihalna godba Sežana, Godbeno društvo 
»Prosek« z dirigentom Ivanom Bašičem, 
otroški pevski zbor »Brinjevka«, združeni 
plesalci Krasa, skupine »Flip« iz Pirana, 
taborniki rodu »Kraški jirt« Sežana in Lipi-
ška šola jahanja. Ne smem pa pozabiti na 
številne praporščake, pogled nanje in na 
prelepe prapore je bil zelo lep.  Prireditelji 
so se zelo potrudili, saj je bila proslava 
lepo organizirana, predvsem pa me je 
navdušil, kot že velikokrat doslej, Parti-
zanski pevski zbor Pinko Tomažič.  Nastop 
članov lipiške šole jahanja  je bil spektaku-
laren, enkraten.  Vsi nastopajoči so se 
izjemno izkazali, njihov trud je bil popla-
čan z  močnim aplavzom.  Ob koncu prire-
ditve pa je nebo preletelo nekaj Pipistre-
lovih letal,  to so bile prave akrobacije na 

nebu. Na koncu  so se iz letal na  hipod-
rom  spuščali  štirje padalci, ki so nam 
jemali dih. Vsak izmed njih je 100 %-no 
izvedel svoj skok.  Pogled na zbrano mno-
žico, predvsem pa na veliko število mladih 
in zadovoljnih obiskovalcev, je bil zelo 
zgovoren. Pomeni, da Primorci resnično 
pripadamo svoji regiji in da smo ponosni 
nanjo.   
Na koncu prireditve so organizatorji pos-
krbeli tudi za družabni del. Bilo je poskrb-
ljeno za jedačo in pijačo ter glasbo.  Po 
dobri joti in okusni klobasi sem si s prijate-
ljicami ogledala še nekaj stojnic ob samem 
vhodu na prireditveni prostor.  

Še kratek obisk v kavarni hotela ,  saj brez 
kave pa le ne gre,  in nato veselo proti 
domu.  Branka Poturović  

OSTEOPOROZA JE TIHA EPIDEMIJA, USTAVIMO JO, PREDEN ONA USTAVI NAS! 
Kaj je osteoporoza? 
Osteoporoza je stanje, ko se količina kostne-
ga tkiva zmanjša do te mere, da se poveča 
možnost zlomov že ob normalnih obremenit-
vah. Kosti, ki postanejo redke in krhke, se 
zlomijo že pri lažjem padcu ali obremenitvi, 
hrbtenična vretenca pa se spontano seseda-
jo zaradi teže telesa.  
Kostno maso sestavlja organski kolagen, v 
glavnem pa kalcijeve soli, ki se nalagajo v 
organsko osnovo ter ji dajejo trdnost. Kalcij 
sodeluje v telesu pri strjevanju krvi, krčenju 
mišic, delovanju živčevja in drugih pomem-
bnih procesih. Če ga zaradi katerega koli 
vzroka primanjkuje, ga telo črpa iz kosti, pa 
čeprav na račun propadanja kostne mase. 
Osteoporoza je tihi tat, ki nam iz kosti krade 
trdnost.  Do 35. leta se skelet še gradi in 
krepi, po 40. letu pa začne njegova masa 
upadati. Kostna masa se do konca življenja 
pri ženskah zmanjša za 30 do 40 %, pri moš-
kih pa za približno 20 %. 
Razvoj osteoporoze je celoten proces, odvi-
sen od mnogih dejavnikov. Eden pomem-
bnejših je padec nivoja estrogenov v obdobju 
menopavze. Osteoporoza se hitreje razvije 
pri osebah z določenimi dejavniki tveganja, 
povezanimi z dednostjo,  življenjskimi nava-
dami, prehrano, obstoječimi boleznimi in 
nekaterimi zdravili. 
Dejavniki tveganja za razvoj osteoporoze so: 
DEDNOST: Osteoporoza v družini, drobna 
konstitucija, zgodnja menopavza. 
ŽIVLJENJSKE NAVADE:  kajenje, telesna neak-
tivnost, pretirana poraba kofeina in alkohola. 
PREHRANA: prehrana siromašna s kalcijem, 
neprenašanje mlečnih izdelkov. 
BOLEZNI: sladkorna bolezen, odstranitev  
jajčnikov, nepravilnosti v delovanju prebav-
nega trakta in jeter, nepravilno delovanje 
ščitnične žleze. 

ZDRAVILA:  glukokortikoidi, zdravila proti 
strjevanju krvi. 
Znaki osteoporoze 
Bolniki z osteoporozo dolgo časa nimajo 
težav. Včasih so prisotne le nedoločene blage 
bolečine v kosteh, ki so verjetno posledica 
povečane razgradnje kosti in minimalnih zlo-
mov znotraj kostne mase. 
Zaradi osteoporoze pride do zlomov kosti 
najpogosteje v kolku, zapestju, gležnju ter do 
poškodb vretenc, ki se lomijo in posedajo. 
Zlom vretenca spremlja huda bolečina, ki se 
poslabša med gibanjem in mine med mirova-
njem. 
Kasnejši dodatni zlomi vretenc vodijo do 
deformacije hrbtenice,  ki se oblikuje v značil-
no grbo. Posledica je zmanjšanje telesne viši-
ne. Rebra spremenijo lego in začnejo pritiskati 
na notranje organe ter ovirati njihovo normal-
no delovanje. 
Odkrivanje osteoporoze 
Pomembno je čim prej ugotoviti ali imate 
osteoporozo oziroma ali je vaše tveganje za 
razvoj osteoporoze povečano. 
Zanesljivo lahko osteoporozo potrdimo samo, 
če izmerimo dejansko gostoto kosti. To nare-
dimo s posebnim aparatom, ki deluje na 
osnovi rentgenskih žarkov. Merjenje je popol-
noma neboleče. Bolnik se uleže na hrbet, na 
ležišče, ki je podobno rentgenski mizi;  v 5- do 
10- minutah aparat natančno izmeri kostno 
gostoto. Merjenje ni nevarno, ker je količina 
rtg. žarkov zelo majhna in sevanje zanemarlji-
vo. 
Kdaj naj bi šli na merjenje kostne gostote 
oziroma na denzitometrijo? 

 če je menopavza nastopila pred 45. 
letom 

 če ste imeli histerektomijo ali so vam 
operativno odstranili jajčnike  

 če ste dalj časa jemali kortikosteroi-
de 

 če ste imeli neredne menstrualne 
cikluse z  daljšimi prekinitvami (6 do več 
mesecev) 

 če ste si kdaj zlomili kost pri manj-
šem padcu ali poškodbi 
Preprečevanje 
Ko je proces osteoporoze že napredoval, 
je praktično nemogoče ponovno doseči 
prejšnjo količino in kakovost kostne mase. 
Z zdravim načinom življenja  se lahko 
izognemo dejavnikom tveganja. Z redno 
telesno vadbo (hoja, tek, kolesarjenje) 
dosežemo, da se v mladosti tvorijo čim 
bolj kakovostne kosti, v starosti pa prep-
rečimo prehitro izgubo kostne mase. 
Vselej skrbimo, da je v naši prehrani 
dovolj kalcija. Pri ženskah v menopavzi je 
mogoče preprečiti pretirano izgubo kost-
ne mase s hormonskim nadomestnim 
zdravljenjem. 
Zdravljenje 
Ko je diagnoza osteoporoze postavljena, 
lahko z različnimi zdravili pospešimo tvor-
bo nove kosti ali zavremo njeno napredo-
vanje. Pomembno je zagotoviti dovolj 
kalcija in če je potrebno, popraviti njego-
vo pogosto zmanjšano absorbcijo iz čre-
vesja, sicer ga telo ne more uporabiti. 
Živila bogata s kalcijem: 
Mlečni izdelki, predvsem trdi siri, mandlji, 
posušeno sadje (največ marelice), seza-
mova in sončnična semena, zelena, zele-
ne olive, brokoli, arašidi, špinača. 
Zaključek 
Redna vadba in pravilna prehrana bosta 
pripomogli k dobremu počutju in zdra-
vim kostem.   
Vida ORBANIČ 


