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PEVSKI VEČER, POSVEČEN OLJKI 

V pesmi je moč, moč brez meja, 
ga ni, ki ni skusil moči, ki jo ima. 
Pa ne samo peta pesem, tudi govorjena 
beseda ima brezmejno moč. 
Lahko nas osreči, razžalosti, rani, potolaži, 
lahko pa z njo tudi slavimo. 
Prav s tem namenom smo se v sredo, 6. 
novembra 2013, zbrali v CDA in oljki posvetili 
večer ljudskih in ponarodelih pesmi. 
Oljka je, poleg trte, najstarejše in najbolj 
opevano drevo.  V krščanski in starogrški 
mitologiji zaseda častitljivo mesto. V stari 
Grčiji so  oljko častili kot sveto drevo, saj so 
verjeli, da so jim jo podarili bogovi. Če si je 
kdo drznil posekati zdravo oljčno drevo, ga je 
doletela huda kazen, hujšo so namenili le še 
morilcem in izdajalcem domovine. Najpresti-
žnejša nagrada na grških Olimpijskih igrah je 
bila amfora, napolnjena z oljčnimi plodovi ali 
z oljčnim oljem. 
Torej več kot dovolj razlogov, da smo ji tudi 
mi posvetili kratek pevski večer, posebno še, 

ker je stara nagrbančena oljka prepoznav-
ni znak našega Centra. Oljka je namreč 
simbol miru, večnosti in modrosti. 
Program so oblikovali: 

 Moška pevska skupina Bertoki-
Prade (vodi jo g. Željko Filipčič) 

 ŽPZ »Pristan« (vodi ga prof. Eliana 
Humar) 

 Ženska pevska skupina CDA (vodi 
jo ga. Elizabeta Kržišnik) 

 Recitatorja: Sonja Palčič in Boris 
Simoneta (člana CDA) 

Brez tebe tu gre vse po svoje 
In svet se drugače obrača. 
Ko dan se začenja na dvoje, 
Spet misel le k tebi se vrača. 
Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili 
pesmim o domovini, o Istri, o domotožju 
in seveda o ljubezni, tej prasili, ki smo ji vsi 
bolj ali manj pokorni in ki je najljubši motiv 
v ljudskih pesmih vseh narodov sveta. 
Večer smo zaključili v prisrčnem druženju 

KLEPET OB KAVICI Z MIRO PUHAR 

Miro Puhar poznam iz CDA, kjer 
sodelujeva v ljubiteljski gledališki 
skupini. Vem, da je Mira izjemna 
športnica, pa tudi poezijo  rada 
piše, v samozaložbi je že izdala 
nekaj svojih del.  Privolila je v 
pogovor in zastavila sem ji nekaj 
kratkih vprašanj:  
Kaj nam o svojih konjičkih lahko 
sama poveš ? 
Moji konjički? Upam, da je tudi 
kak osliček med njimi. Ne, ne, to 
ni razvrednotenje, ravno obrat-
no. Osel je  skromna in močna 
žival, ki poseduje tudi trmo, ta je 
pomembna za dosego ciljev. 
Ukvarjam se z atletiko, poezijo in 
likovnim izražanjem. Rada pa vmes sprej-
mem še kak drug izziv. 
Živeti  športno je zagotovo že način življen-
ja.  Povej nam kaj o tvoji veliki ljubezni – 
ATLETIKI: 
Atletika, to je lahko način življenja ali pa 
ljubezen, ki ti vse podvojeno vrača. Zdaj pa 
jo neusmiljeno izkoriščam za  terapijo. Ko 
sem ugotovila, da hrbtenica ni več sposobna 
nositi moje skromne teže, sklepi pa postaja-
jo boleči in slabo gibljivi, sem se oklenila 
atletike. Razumljivo, brez pretiravanj. Uspe-
lo mi je, danes se svobodno gibljem, četudi 
bolečin dokončno ne izbrišeš. 
Verjeli ali ne, v šolskih letih so mi zaradi 
šibkega zdravja hoteli prepovedati telovad-
bo. 
Medalje in pohvale me razveselijo, a  to je le 
tako, če po pecivu potreseš še sladkor, ali na 
špagete naribaš sir. 
Je poezija tvoja strast ali zgolj občasna 

spremljevalka? 
Poezija, moja strast, to si 
res ne bi upala trditi. 
Pesmi ne ustvarjam, 
težko napišem kaj na 
dano temo. V šali rečem, 
da so zoprne muhe, ki mi 
brenčijo okoli glave, da 
imam mir jih moram ujeti 
–zapisati.  
Kako se pesem zgodi? 
Nekaj zagledam, slišim, 
me vznemiri, vzradosti in 
že je tu muha, le ujeti jo 
je treba, zato moraš 
vedno imeti papir in 

svinčnik pri sebi. 
Kako  doživljaš sebe kot pisca poezije, morda 
tudi proze? 
Priznam, da me najbolj privlači poezija, ki ti 
omogoča, da z malo besedami izpoveš misel, 
občutek, razpoloženje…, bralca pa vzpodbu-
diš k razmišljanju in njemu lastnemu razume-
vanju, razlagi. 
Od proze napišem le kako kratko črtico, po 
možnosti malo popoprane vsebine. Za pisanje 
romana pa res ne bi imela potrpljenja, saj 
zahteva preveč dela in papirja. 
Pesem primerjam z akvareli, ki  jim rečemo 
tudi nedokončana slika. Roman pa z veliko 
realistično oljno sliko. 
Hvala  za prijeten klepet. Želim ti še veliko  
uspešno pretečenih prog, odličnih skokov  in 
medalj. Poezija in likovno izražanje pa naj 
bosta tisti pristan, kjer boš še naprej iskala 
svoj umetniški navdih.   
Branka Poturović 

in ob dobrotah iz »naše domače kuhin-
je«. Sklenili smo, da bomo »dan oljke« 
proslavili tudi v prihodnje, kajti: 
 
ne pozabi stare oljke, 
ki plodove ti je dala. 
Stara oljka se že maje, 
staro oljko starost daje. 
 
Marija LOZEJ 

NA POSODO 

Sposodim si 
hrepenenja za en dan. 
Sposodim si 
sanje za eno noč. 
Sposodim si 
obleko za en večer. 
 
Si bom morala 
še tebe sposoditi 
za en ples, 
v tem dnevu, 
v tej noči, v tem plesu 
izkuriti ljubezni kres. 
 
Mira PUHAR 

HEJ, FANT 

Pijan me ljubiš, 
trezen ne poznaš. 
Daj, fant, 
napij se ga, 
v vinu 
je resnica doma. 
Tako pravijo, 
morda, 
pa vseeno, fant,  
Napij se ga. 
 
Mira PUHAR 
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  JUTRANJA TELOVADBA 

Jutranjo telovadbo vodijo gospe Neda Sku-

bin, Nada Franca in Nada Udovič. 

Ob torkih, sredah in petkih so manjše skupi-

ne in starejši udeleženci, občasno tudi nekaj 

moških, pod vodstvom Nade Franca. 

Ob ponedeljkih in četrtkih telovadijo malo 

večje skupine, predvsem mlajše udeležen-

ke. Ti dve skupini vodita Neda Skubin in 

Nada Udovič. Kar nekaj nas pa je, ki  telova-

dimo  pri vseh skupinah. 

Zelo pohvalno je, da nas vse tri vaditeljice 

ne ločujejo med seboj, na starejše in mlajše, 

kakor tudi ne na manj ali bolj gibčne. Za 

zgled nam je vsekakor naša 90-letna Tilka, ki 

telovadi vsak dan! K telovadbi prihajamo v 

Center v zgodnjih jutranjih urah, poleti pa 

na plažo, kjer se nam občasno pridruži tudi 

kakšen turist. 

Glede na to, da se zaključuje koledarsko 

leto, se želimo zahvaliti vsem trem voditelji-

cam Nedi Skubin, Nadi Franca in Nadi Udo-

vič z željo, da bi tudi v bodoče vodile telova-

dbo in vnašale sproščeno razpoloženje med 

nas. 

Ker smo vsi jutranji telovadci tudi člani Cen-

tra dnevnih aktivnosti za starejše občane 

MO Koper,  se zahvaljujemo tudi vodstvu 

Centra, ki skrbi, da nam je tukaj lepo! 

Posebna zahvala gre vsekakor vodji Centra, 

ge. Heleni Videtič in predsednici Zveze druš-

tev upokojencev MO Koper, ge. Cvetki Jago-

dič, ki si kljub  svojim obveznostim  občasno 

vzameta čas in se pogovarjata z obiskovalci 

Centra. 

V Centru so poleg raznih delavnic, različna 

koristna predavanja, medgeneracijska sre-

čanja, obiski delegacij in podobno.  Za vse 

to, in še več  je skrbita vodja Centra in pred-

sednica Zveze društev upokojencev MO 

Koper. 

In ne nazadnje čestitamo preko 50-im pros-

tovoljcem in prostovoljkam, ki vodijo različ-

ne dejavnosti, brez njihovega prostovoljne-

ga dela nam ne bi bilo tako lepo. 

Prav posebna pohvala vsem prostovoljcem, 

ki so poskrbeli za okrasitev Centra ob novo-

letnih praznikih.  

Skratka, radi zahajamo v Center , kjer se 

vedno nekaj dogaja. 

SREČNO NOVO LETO 2014 

JUTRANJI TELOVADCI 

TELOVADNE URICE 

Prijetna skupina smo 
in vsak teden pridno telovadimo. 
Med vajami se razgibavamo, krepimo to in 
ono mišico,  
da v telesu vse teklo bi gladko. 
Skrbno izvajamo trebušnjake,  
 prsne mišice krepimo,  
ja, res nam je pri telovadbi fino. 
Vedno res ne gre gladko, 
včasih  malo peče in boli, 
včasih malce zaskeli. 
Ampak to je to! 
Tako nam govorita  naši neumorni Neda in 
Nada. 
Že nekaj časa pa za nas skrbi tudi Branka, 
ki ji domišljije pri telovadnih vajah nikdar 
ne zmanjka.  
Z modrimi nasveti nam bistri razum, 
ob težjih  vajah vliva pogum. 
Občasno nas popelje v svet sanj. 
Sproščamo se in vsaka se v svoj svet potopi. 
Za te nežne trenutke, Branka hvala ti. 
Fino je, da jih imamo, naše tri. 
Med vajami se tudi nasmejimo,  
zapojemo in vse dobro zaželimo. 
Hvala Neda, Nada in Branka za vaš trud. 
Skromno čestitko z najboljšimi željami 
prejmite 
od vseh nas. 
ME  kličemo v en glas:  SREČE,  
ZDRAVJA IN VESELJA NAJ NIKDAR NE 
BO PREVEČ.  
 
Branka Poturović  
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OBISK ČLANOV  CENTRA DNEVNIH AKTIVNOSTI STAREJŠIH  OBČANOV Z DRAVSKEGA POLJA 

V torek, 3. 9.2013 so  nas obiskali člani 

Centra  dnevnih aktivnosti starejših obča-

nov z Dravskega polja. 

Okrog 10.00 ure, morda malce kasneje, je 

prijetna skupina prispela v naš Center, kjer 

sta jih sprejeli ga Helena Videtič-vodja 

centra dnevnih aktivnosti ter ga. Cvetka 

Jagodič, predsednica  Zveze društev  upo-

kojencev MO Koper.  Obiskovalcem sta 

sprva namenili nekaj pozdravnih besed, 

nato je stekel prijeten klepet. Razkazali sta 

jim naše prostore, jih seznanili s številom 

članov centra,  z dejavnostmi, ki jih v cen-

tru obiskujejo, z organizacijo praznovanj 

rojstnih dni, predavanji, ipd..  

Z gosti in vodjo Centra z Dravskega polja, 

go. Ireno Bone je kmalu stekel prijeten 

pogovor. Kar precejšnje število naših prid-

nih udeleženk, ki obiskujejo delavnico 

ročnih del je sodelovalo v pogovoru. 

Sama sem z go. prof. Ireno Bone, vodjo 

Centra z Dravskega polja, malce poklepetala 

in izvedela, da njihov Center šteje okrog 90 

članov, organizirani pa so šele od februarja 

letos, saj je kraj majhen in šteje približno 

4000 prebivalcev. Tudi pri njih imajo organizi-

rane različne tečaje jezikov, računalništva, 

telovadbo, različne delavnice, velik pomen pa 

ima pri njih medgeneracijsko druženje,  delu-

jejo tudi v vrtcih,  domovih za ostarele, ipd. 

Prav tako so povezani z Unicefom, izdelujejo 

punčke iz cunj in z izkupičkom pomagajo tej  

humanitarni organizaciji.  

Ga. Irena Bone je bila zelo vesela obiska v 

Kopru, navdušena je bila nad organiziranos-

tjo našega Centra,   vsekakor pa pričakuje, da 

jih bomo tudi mi kmalu obiskali. Za povabilo 

sem se ji tudi zahvalila. 

Članice in člani Centra z Dravskega polja so 

bili navdušeni nad našimi urejenimi prostori, 

nad organizacijo dela,  predvsem pa  nad 

prisrčnim sprejemom.  

Tudi tokrat je bilo ob koncu druženja  

poskrbljeno, da želodčki ne bi »trpeli«. 

Za to je vsekakor zelo zaslužen naš 

»kuhar Darko«, ki vedno pripravi kaj 

dobrega, tokrat je gostom pripravil pra-

vo primorsko mineštro – bobiče ter 

slastne palačinke.  Na mizi je bilo tudi 

slastno grozdje ter fige.  

V prijetnem klepetu ob kosilu se je dru-

ženje še nadaljevalo. Branka Poturović 

 

OBISK ČLANOV MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA DELOVNIH INVALIDOV  IZ RADOVLJICE 

Tudi danes,  11. 9. 2013,  je bilo v našem centru živahno, saj so nas obiskali člani  medobčin-

skega Društva delovnih invalidov  Radovljice.  

Prijetna skupina, ki šteje 30 članov,  je sicer na 1-tedenskem oddihu v Izoli (hotel Delfin), izko-

ristili so to priložnost ter nas obiskali. V Izolo prihajajo vsako leto. 

Po kratkem ogledu našega Centra, predstavitvi  naših dejavnosti   s strani gospe Helene Vide-

tič,  so prisotni gostje nato  prijetno kramljali  z nami,  seveda ob sladkem prigrizku ter osvežil-

ni pijači.  

V kratkem, a prijetnem klepetu sem spoznala gospo Jelko Eržen, ki vodi društvo ter gospo 

Pavlino Finžgar, ki v društvu deluje kot  prostovoljka.  

Ga. Erženova mi je povedala nekaj o delovanju društva, ki je aktivno že 41 let in šteje 700 čla-

nov. Imajo 8 socialnih programov, na področju športa pa jih precej podpira občina Radovljica, 

tudi finančno. 

1 x letno organizirajo tradicionalni športni turnir v okviru Prešernovega dne (8.2.) ter obiščejo 

Vrbo,  rojstni kraj našega velikega pesnika, po katerem se turnir tudi imenuje. Organizirajo pa tudi izlete, piknike ter pohode, ipd. 

Ga. Pavlina Finžgar, ki v društvu deluje kot prostovoljka pa pove, da  imajo 1 x tedensko organizirane razne delavnice , v popoldanskem času, 

in sicer šivanje, risanje na kamen, izdelavo ogrlic, ipd. 

Kratek, a nadvse prijeten klepet z obema predstavnicama društva  je prehitro minil. 

Ga. Erženova  nas je povabila v Radovljico 8. 2. naslednje leto, ob  organizaciji tradicionalnega »športnega turnirja«  v okviru Prešernovega 

dne.  To velja vsekakor izkoristiti in verjamem, da jih  naslednje leto obiščemo.  Menim, da je zelo pomembno, da spoznavamo podobne 

centrov in društev tudi izven naše regije ter z njimi sodelujemo in se družimo. 

Za prijazen  in prijeten  klepet obema prisrčna hvala. Branka  Poturović 

KONTAKTNI PODATKI: 
CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE KOPER 
Cesta Zore Perello, Godina 3 
6000 KOPER 
Tel. št.:  05 63 93 932 
GSM: 040 20 56 78 
E– mail: cda.koper@siol.net 
https://sites.google.com/site/cdakoper/  

CDA je odprt od ponedeljka do petka med 7:00 in 19:00 uro. 

Urednica: Branka Poturović 

Odbor: Cvetka Jagodič 

              Marija Lozej 

              Helena Videtič 
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MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE—SKLAD SILVA IN  CDA 

18.11.2013 smo v okviru sodelovanja med CDA in SKLADOM SILVA izvedli prvo kuharsko delavnico s pomočjo ge. Milke in ge. 

Ivanke, ki sta fantom in dekletom iz društva predali svoje znanje, nasvete in kuharske spretnosti pri pripravi in peki piško-

tov.Druženje je bilo prijetno in poučno, saj smo si izmenjali nova znanja, izkušnje in recepte za pripravo slastnih piškotov. Sre-

čanje smo zaključili ob izdelavi darilnih škatlic in okušanju sveže pečenih in dišečih piškotov. 

Emina Trstenjak,   dipl.soc.del.,strokovna vodja  

 

PLESNA TOČKA OTROK – VRTEC KOPER 

V četrtek, 5.12.2013 nas je v Centru obiskala prijetna 

skupinica malih »ježkov«.  Pa saj ježki ne obiskujejo Cen-

tra porečete, a bilo je točno tako. 

Natanko ob 10. uri  so v Center  prikorakali živahni malčki 

iz Vrtca Koper – enota ŽOGICA, skupina JEŽKI, s svojima 

vzgojiteljicama. 

Po krajši predstavitvi so nam prisrčni  »ježki« zaplesali in 

zapeli nekaj otroških pesmi, pa tudi s polko so se zelo 

dobro odrezali. Kako simpatičen je bil pogled na te maj-

hne postavice, ki so po taktu glasbe premikali svoje roči-

ce in nožice.  Tudi vzgojiteljici sta se zelo trudili, da je bilo 

vse tako kot mora biti! 

V prostorih centra je odmevala otroška pesem, prijeten 

živ-žav  je to bil.  

In tudi mi, že malo večji »otroci« smo  dobro sodelovali.  

Vsak aplavz, ki so ga bili deležni, jim je na obrazke priča-

ral tisti prisrčen nasmeh, ki ga zmorejo le oni – OTROCI. 

Priklon ob koncu izvedene točke pa je bil zelo profesio-

nalen. Se vidi, da že veliko nastopajo. 

Ob zaključku nastopa pa so bili seveda tudi nagrajeni s 

košarico slastnih  mandarin. Oh. kako so teknile!  

Dolg, spodbuden aplavz vseh nas, ki smo uživali v teh 

prijetnih minutkah, pa vsekakor zgovorno vabi naše male 

»ježke«, da nam še kdaj zapojejo in kaj zaplešejo. Zago-

tovo bodo še prišli.   

Branka  Poturovič  


