
V četrtek, 16. 5. 2013 je CDA MO Koper, 
po predhodnem sestanku s predstavniki 
KS iz zaledja,  
odprl  svojo enoto Centra na Spodnjih 
Škofijah. 
Odprtja Centra na  Sp. Škofijah so se 
udeležili:  podžupan MO Koper, g. Danijel 
Cep, predstojnik Urad za družbene dejav-
nosti in razvoj, g. Timotej Pirjevec,  pred-
sednica ZDU MO Koper,  ga. Cvetka Jago-
dič, vodja CDA Koper, ga. Helena Videtič, 
ga. Vlasta Vežnaver-predsednica KS Škofi-
je ter predstavniki KS Hrvatini, Ankaran in 
Dekani. 
Namen  odprtja enote CDAMO Koper  na 
Škofijah ter nato še v nekaterih KS v zale-
dju, je približati starejšim krajanom različ-
ne dejavnosti  za kvalitetno preživljanje 
prostega časa.  Ob podpori predstavnikov 
CDA MO Koper in vodje KS Škofije bodo v 
začetku organizirali nekaj lažjih dejavnosti 
– npr. ročna dela, zdravstveni kotiček, ipd. 
nato pa dodatno še ostale dejavnosti, 
glede na zainteresiranost krajanov. 
Predsednica ZDU MO Koper, ga. Cvetka 
Jagodič,  je prisotne pozdravila in jih sez-
nanila z namenom srečanja, odprtja eno-
te Centra  in izrazila prepričanje, da bo 
tovrstna dejavnost vsekakor  zaživela in 
uspela.  
Ga. Helena Videtič, vodja CDA MO 
Koper, je prisotne seznanila z delom v 
CDA MO Koper, njegovimi dejavnostmi 
ter številom članov.  Dislocirana enota bi 
delovala podobno kot v Kopru. Ob dejs-
tvu, da veliko starejših krajanov ne more v 
naš CDA v Kopru,  je tovrstna pridobitev 
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Da,  tako je, naš časopis OŠTRIGECA  v juni-
ju 2013 praznuje svoj 1. rojstni dan.   
Prva številka je izšla 27.6.2012 ob praznovanju 2. oble-
tnice  CDA MO Koper. Z veseljem ugotavljam, da so 
prvi  koraki že za nami,  ob podpori  vodstva Centra in 
ob sodelovanju vseh, ki so kakor koli pomagali pri 
nastajanju in oblikovanju našega časopisa. 
Prvo leto izhajanja je vsekakor  dokaz, da se z dobro 
voljo in medsebojnim sodelovanjem  dosežejo skoraj 
vsi zastavljeni cilji. In prav je tako.  
S prispevki članov CDA, objavljenimi  vtisi o dejavnos-
tih Centra,  z rubriko »klepet ob kavici«, kulinaričnim 
kotičkom, ipd. seznanjamo člane CDA, pa tudi druge, z 
našim delom in s pomembnimi dogodki.   Najbolj me 

veseli, da so med nami tudi »skriti talenti«, ki jih 
preko njihovih del odkrivamo  in predstavljamo.  
Zahvaljujoč izjemni podpori vodstva Centra, sode-
lavcev, ki pri nastajanju časopisa sodelujejo  verja-
mem, da bo časopis še bolj zaživel, pridobival na 
kvaliteti in prepoznavnosti.  
Dovolite mi, da našemu časopisu ob 1. rojstnem 
dnevu zaželim vse najboljše in nadaljnji  uspešni 
razvoj.   Vabim  člane CDA k sodelovanju, oblikova-
nju in bogatitvi njegove vsebine. To je  tudi naš 
namen in končni cilj. 

Draga »OŠTRIGECA«, vse najboljše ob 1. 
rojstnem dnevu.   
Urednica: Branka Poturović   

vsekakor dobrodošla.   
Podžupan MO Koper, g. Cep, je prisotne 
pozdravil in poudaril, da je bila ustanovitev 
CDA  Koper, ki deluje že tretje leto, vseka-
kor uspešna poteza s strani MO Koper ter 
predsednice ZDU MO Koper  g. Jagodič, saj 
Center združuje zgledno število krajanov in 
nudi različne dejavnosti vsem, kar zagotovo 
vpliva na kvalitetno preživljanje prostega 
časa starejših občanov. Župan MO Koper in 
ostali tudi v bodoče  podpirajo  delovanje 
Centra in ga tudi finančno v celoti podpira-
jo. Vse dejavnosti v Centru so namreč brez-
plačne. 
Ga. Vlasta Vežnaver, predsednica KS Škofi-
je, podpira odprtje Centra, na kratko pred-
stavi krajevno skupnost in njeno delovanje. 
Verjame, da bo projekt med krajani dobro 
sprejet in da bo zaživel. 
Ga Helena Videtič je od predstavnice Druš-
tva prijateljev mladine, ge. Irene Morgan, 
prejela sliko, ki so jo darovali otroci OŠ 
Škofije. 
V drugem delu je sledil krajši kulturni pro-
gram,  v katerem so sodelovali :  
VS Bertoki-Prade (MPZ pod vodstvom g. 
Željka Filipčiča),  članici skupine »Istrski 
grmič« s krajšim »skečem«, otroški pevski 
zbor OŠ Škofije, recitacija učenke OŠ Škofi-
je, sledila je instrumentalna skladba v izvedi 
učencev  OŠ Škofije.  Kulturni program je 
napovedovala in  povezovala ga. Marija 
Lozej. 
Za prisrčno vzdušje v dvorani KS Sp. Škofije 
so poskrbeli vsi nastopajoči. Pevski zbor  
Bertoki-Prade vedno znova navdušuje in  
dokazuje svojo kvaliteto. Ob predstavi čla-

nic »Istrskega grmiča« smo se prisrčno nas-
mejali,  mlada recitatorka nas je navdušila,  
harmonikar pa je poskrbel,  da je ob njegovi 
izvedbi  vsa  dvorana  v nekaj minutah zapela.  
V tako prijetnem druženju smo nato ob kon-
cu bolj sproščeno poklepetali. Ob dobrotah, 
ki so jih prispevale krajanke KS Škofije ter 
naše pridne članice iz CDA, pa smo poskrbeli 
tudi  za »brbončice«. 
Verjamem, da bo zastavljeni projekt zaživel,  
krajankam in krajanom KS Spodnje Škofije pa 
želim  veliko sreče in zadovoljstva  pri njiho-
vem  nadaljnjem delu.  
Branka Poturović 



Na klepet ob kavici sem tokrat povabila 
prijetnega, iskrivega in duhovitega člana 
CDA, Borisa Simoneta. Vljudno se je odzval 
povabilu na  klepet in zastavila sem mu 
nekaj vprašanj: 
Kdo je Boris, od kod prihaja in kje je izve-
del za CDA MO Koper? 
Boris je sin kraških staršev, rojen v Kopru. 
Odraščal je na Tržaškem Krasu, zadnje 
obdobje živel v Trstu, vendar je vedno slutil, 
da mi je Koper usojen. 
Boris je povedal: Ob predčasni upokojitvi  
sem se pozanimal za Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje »Pristan« v Kopru. Ko 
sem se maja, pred 2-letoma, vračal z ogleda 
potonik in druge flore na Slavniku, sem  na 
radiu Koper slišal za »jogo smeha«  v CDA  
Koper. In to od gospe Karmen, ki vodi jogo 
smeha v Centru. Ker sem po naravi veseljak, 
sem se v začetku naslednje sezone prijavil k 
jogi smeha , nato pa še k nekaj drugim deja-

vnostim.  V krogu čudovitih ljudi sem našel 
svoji drugi dom. 
Sodeluješ  pri veliko dejavnostih, katera ti 
je najljubša in zakaj? 
B.: Najbolj mi ugaja pozitivna klima, ki jo je 
čutiti v Centru. Najljubša pa mi je vsekakor 
joga smeha, saj se ob njej sprošča »hormon 
sreče«, nato ples, petje v pevskem zboru, 
kegljanje, igranje kart, ipd.   
Živiš v Trstu, ali imajo tudi tam starejši 
občani podobno organiziran center, oziro-
ma kako se družijo? 
Tudi v Trstu deluje krožek KRUT, v katerem 
se udejstvujejo in srečujejo starejši občani. 
Ponudba je kar pestra, je pa predvsem osre-
dotočena na zdravstveno plat, pomembno 
vlogo pa ima tudi kultura. 
Pomemben pa je tudi družabni vidik. 
Kaj bi v Centru morda spremenil? Pogrešaš 
kako dejavnost? 
CDA deluje po željah obiskovalcev, vsakdo 

PREBERI IN ME SPOZNAJ……KLEPET OB KAVICI – BORIS SIMONETA  
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izmed nas lahko najde kaj zase. To nam 
polepšuje naš vsakdan.  
Kratek in prijeten pogovor s »hudomušnim« 
Borisom sva zaključila, kako drugače, kot s 
smehom! 
Branka Poturović  
                                              

Sreča ni odvisna od tega, kar naredijo drugi, temveč od tega, kar naredimo sami. (avtor neznan). 

Dobri prijatelji so kot zvezde, ne vidiš jih vedno, a veš, da so vedno tukaj. (avtor neznan). 

Prepričati druge, da delajo dobro, je večje dobro, kot če ga delaš sam.  (Konfucij). 

V sodelovanju  z  ZZV Koper ter ZD Koper 
smo v torek , 14.05.2013 ob 17.30 uri priso-
stvovali predstavitvi programa SVIT, k pote-
ka od leta 2009. Prisotnim sta za  predstavili 
in podrobno razložili zdravnici ZD Koper, ga 
Tatjana Cvetko ter ga. Helena Fabris. 
Ga. Tatjana Cvetko, dr. med. je zelo nazor-
no razložila program SVIT-a, ki poteka po 
vsej državi že nekaj let. Namen projekta in 
končni cilj je zajeti  velik del populacije, da 
bi tako čim prej odkrili predrakava  obolenja 
oziroma raka črevesja.  
Na prikazanem grafu smo se seznanili z 
vrsto sprememb, ki lahko nastanejo v čre-
vesju, kakšni so znaki pri morebitnem tovrs-
tnem obolenju, z nadaljnjim zdravljenjem 
posameznih oblik obolenj in podobno. 
Dr. Cvetkova  je poudarila pomen projekta 
SVIT, ki  stremi k temu, da bi se čim več 
državljanov odločilo za pregled črevesja – 
KOLONOSKOPIJO. Veliko ljudi že ob sami 
misli na preiskavo takoj reagira odklonilno. 
Res, da pregled črevesja ni ravno 
»privlačen« in »prijeten« , a je vsekakor 
kolonoskopija zelo koristna preiskava, s 
katero lahko preprečimo najhujše.  Vsakdo 
izmed nas lahko prispeva k temu, da z oza-
veščanjem svojih prijateljev, znancev, soro-

PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT-zgodnje odkrivanje raka črevesja 
dnikov,  zajamemo čim večje število ljudi, ki 
bodo razmislili o preiskavi razmislili in se 
tudi zanjo odločili.  
Na nivoju države program SVIT v nekaterih 
regijah zelo uspešno poteka, zajeto je veliko 
število pregledanih ljudi. Žal pa ugotavlja-
mo, da je  ravno v  naši regiji, predvsem  v  
MO Koper,  najmanjši odziv na povabilo s 
strani SVIT-a, kljub dobro in  široko zastav-
ljeni akciji s strani pristojnih. 
Pogovor je stekel zelo prijetno,  prisotni smo 
z zdravnicama  odkrito spregovorili tudi o 
svojih izkušnjah. In prav je tako.  
Tako dr. Cvetkova kot  dr. Fabrisova ponov-
no pozvali,  sicer zelo majhno število udele-
žencev, da tudi sami po svojih zmožnostih 
prispevamo k ozaveščanju svojih prijateljev 
in znancev. 
Tabuji in odklonilen odnos do zastavljenega 
programa zagotovo ne prispevajo k temu, 
da bo stanje boljše. Prav nasprotno – zadeve 
se lahko kvečjemu samo poslabšajo. 
Ob koncu predavanja smo si na ploščadi 
CDA-ja  ogledali črevo »od blizu – od znot-
raj«, prijazne mentorice so nam pokazale in 
razložile kako izgledajo nekatere spremem-
be.  Dobili smo tudi nekaj koristnih brošur . 
Branka Poturović 
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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. 
 
 

BLITVA Z DIVJIM KOROMAČEM 
 
Sestavine: 

 1 kg blitve,  

 100 g pancete,  

 oljčno olje,  

 200 g divjega koromača,  

 1 strok česna,  

 sol, poper. 
 
Priprava: 
Panceto narežemo na kockice in jo 
nekaj minut pražimo na olju s strokom 
česna, ki ga odstranimo, predno potem-
ni. Dodamo narezano blitvo, narezan 
koromač in dušimo v pokriti posodi 
toliko časa, da vsa tekočina skoraj izpa-
ri. Dosolimo in popramo po okusu.   
Postrežemo s polento. 
 

 

PREDSTAVITEV KNJIGE G. ANDREJA JELAČINA 

Da se v CDA Koper ukvarjamo tudi s kultur-
nimi prireditvami in razstavami, da izdajamo 
svoje glasilo, da prirejamo literarne večere, 
je vsem obiskovalcem Centra, dobro znano. 
Zadnje čase pa smo se lotili še ene kulturne 
dejavnosti, to je predstavitve knjig. 
Tako smo v torek, 04.06.2013 popoldne, 
gostili v prostorih Centra znanega kulturne-
ga delavca, g. Andreja Jelačina. Obsežno 
knjigo, ki nosi pomenljiv naslov »Vse moje 
ljubezni – spomini Tonija Karjole«, je s prisr-
čnimi uvodnimi besedami najprej predstavi-
la voditeljica pogovora, ga. C. Jagodič, nato 
pa je besedo prepustila zgovornemu, hudo-
mušnemu avtorju. 
To je Jelačinova druga knjiga. Prva, z naslo-
vom »Vesele in debele iz Karjole«, je izšla 
leta 1996. To je zbirka bodic, šal in humo-
resk. Druga knjiga pa je nekakšne zbirka 

avtorjevih osebnih in delovnih spominov. A. 
Jelačin je bil, in je še vedno, vsestranski kul-
turni delavec. Po poklicu je sicer veterinarski 
tehnik, vendar je že zelo zgodaj zajadral v 
gledališke vode in tu ostal do danes. V nje-
govih spominih je izrisan pomemben del 
primorske kulturne zgodovine. Kot direktor 
goriškega gledališča, kot direktor Globus 
filma v Kopru, kot vodja Študijske knjižnice v 
Kopru, kot kulturni delavec na Radiu Koper 
in nenazadnje kot igralec in režiser je vtisnil 
neizbrisljiv pečat vsej kulturni dejavnosti na 
Primorskem. Zelo si je prizadeval in tudi 
uspel, da je bilo gibanje TIGR končno pravič-
no priznano kot protifašistično in narodno 
obrambno gibanje.  
Andrej Jelačin nam je ob pomoči 
»pastirskega kolega«, g. Jožeta Pegana, 
predstavil domačo senožejsko govorico in 

požel prisrčen aplavz. 
Druženje z avtorjem in njegovimi prijatelji 
je bilo veselo in sproščeno. Takih srečanj si 
v Centru še želimo in upamo, da to ni bilo 
zadnje. 
Marija Lozej 

SKUTINO PECIVO S SADJEM 
 
Sestavine za biskvit:  

 3 jajca,  

 1 vanilijev sladkor,  

 1 pecilni prašek,  

 1 jogurtov lonček sladkorja,  

 2 jogurtova lončka moke, 

 1 jogurtov lonček olja,  

 1 jogurtov lonček mleka 
 
Jajca, sladkor in vanilijev sladkor penasto 
umešamo (zmiksamo), nato umešamo moko, 
pecilni prašek, olje in mleko. Polovico mase 
damo v namaščen pekač in pečemo 15 minut 
pri 180 stop. C. Medtem zmešamo pol kg 
skute, 1 kislo smetano, 1 jajce in sladkor po 
okusu. To damo na pečen biskvit, potrosimo s 
češnjami – (razkoščičenimi) ali drugim sadjem 
in po vrhu zlijemo drugo polovico mase. 
Pečemo približno 30 minut. 

Dober tek vam želi Mara Kokalj 
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10. ŠPORTNE IGRE DRUŠTEV UPOKOJENCEV JUŽNE PRIMORSKE V KOPRU, 9.6.2013  

V Centru dnevnih aktivnosti starejših obča-
nov MO Koper ter še na treh  lokacijah izven 
centra smo  
v nedeljo, 9. 6.  spremljali športne igre Druš-
tev upokojencev Južne Primorske, letos že 
10. po vrsti! 
V 13-športnih panogah je sodelovalo cca. 
300 upokojencev  iz  12 društev upokojen-
cev.  
V Centru je bilo zelo živahno, saj so tekmo-
vanja v posameznih panogah že potekala, in 
sicer v šahu in igranju kart ter kegljanju.  
Obiskala sem nekaj tekmovališč, in sicer: 
kegljišče,  prostor, kjer so tekmovali v pika-
du,  balinišče (izven Centra – v dvorani ob 
Bonifiki),  vsepovsod je bilo napeto, pravo 
»športno« vzdušje.   
Športne discipline, v katerih so udeleženci 
tekmovali, so bile: pikado (M-Ž), karte 
(tarok, briškola, trešet(M-Ž),), streljanje (M-

Kakor vsako leto, je tudi letos, v maju,  ZDU 
MO Koper organizirala športne igre, in sicer 
v naslednjih panogah:  balinanje (Ž-M), 
pikado (Ž-M), streljanje (Ž-M),  križanke (Ž-
M),  šah (Ž-M) in karte (Ž-M).  Večina  iger 
je potekala v CDA Koper, nekaj pa na drugih 
lokacijah.  
Tekmovanja so se udeležila naslednja 
društva: DU Semedela, DU Šmarje, DU Ber-
toki-Prade, Klub Luka Koper,  DU Hrvatini, 
DU Pobegi-Čežarji, DU Dekani, DU Olmo, 
DU Škofije, DU Sv. Anton in DU Gračišče. 
Že ob 08.00 uri so se zbrali in začeli s tek-
movanjem. Med tekmovalci je bilo čutiti 
pravi tekmovalni duh.  Vodje panog so prid-
no beležili rezultate ter pripravljali seznam 
zmagovalcev.  
Ob prihodu v  Center sem zaznala veliko 
vnemo sodelujočih in prijetno vzdušje med 
tekmovalci. Pogled na mizo, kjer se je boho-
tilo veliko  število kolajn in lepih pokalov, je 
nakazoval, da gre »ZARES« in tako je tudi 
bilo. V pogovoru z nekaterimi tekmovalci 
sem izvedela, da se že vrsto let udeležujejo 
tekmovanj in jim  tovrstno druženje veliko 
pomeni. Prijetno je bilo poklepetati z njimi. 

Ob pričakovanju razglasitve rezultatov ter 
podelitvi kolajn in pokalov sem nagovorila 
še Darka Jakomina, predsednika komisije za 
šport, rekreacijo in gibanje pri ZDU MOK, ki 
že vrsto let aktivno sodeluje pri organizaciji 
iger. Pove, da so bile prve pokrajinske igre  
v Sv. Antonu.   
Naslednje, jubilejne – 10. športne  igre pa 
bodo organizirane 09. 6. 2013, v CDA 
Koper. Nadalje Darko pove, da je vsako leto 
več sodelujočih. Vsako leto ZDU MOK orga-
nizira spomladanske ter jesenske športne 
igre, na katerih sodeluje od 180 do 200 
članov. Vsekakor je poleg »športnega« 
udejstvovanja  zelo pomembno tudi druže-
nje.  Spomladanske športne  igre  so izbir-
ne. Naša paradna panoga, oziroma discipli-
na je vsekakor balinanje (ženska in moška 
ekipa).  
Zveza sodeluje tudi na različnih turnirjih, ki 
so že utečeni.  Povezujejo se in sodelujejo z 
društvi izven meja R Slovenije, z Buzetom, 
Reko in z zamejci v Italiji. 
Prijeten klepet sva zaključila ob kavici. 
Sledila je razglasitev zmagovalcev ter pode-
litev medalj in pokalov. 

ŠPORTNE IGRE ČLANOV DRUŠTEV UPOKOJENCEV  ZDU MO KOPER – 19. 5. 2013  

Nasmejani obrazi vseh sodelujočih so zgo-
voren dokaz, da je »ZDRAV DUH V ZDRA-
VEM TELESU«  pri vseh, ki so se na ta dan 
trudili, sodelovali in zmagovali, še kako 
prisoten.   
Ob koncu prijetnega druženja je g.  Anton 
Sagadin vsem sodelujočim namenil nekaj 
zaključnih besed. Z zadovoljstvom ugotav-
lja, da vse več »starejših občanov« aktivno 
in zdravo preživlja  svoj prosti čas, kar ga 
izredno veseli. »Biti aktiven« je naš moto. 
Pogled na vse zadovoljne in nasmejane 
udeležence je bil  enkraten.   
Branka Poturović 

Ž), kegljanje (M-Ž), šah(M), balinanje (M-Ž),  
namizni tenis (M) in  križanke (M-Ž). 
Po prvem delu  športnih iger je sledila pav-
za za malico, prijetno druženje in klepet. 
Veliko zadovoljnih in zgovornih posamezni-
kov sem spoznala, z njimi poklepetala.  Ob  
prijetni glasbi  je nekaj udeležencev tudi 
zaplesalo..  Vsakdo izmed udeležencev je 
bil zgodba zase, a na koncu vsi del ekipe, ki 
so jo zastopali.  Pogled na zbrane udeležen-
ce me je, kot že velikokrat doslej prepričal, 
da »smo« upokojenci  (sama tudi spadam v 
to skupino)še kako trdoživi,  polni kondici-
je,  tekmovalnega duha in prav je tako.  Ob 
pogledu na zbrane »športnike«, se mi je v 
misli prikradel rek – »ZDRAV DUH V ZDRA-
VEM TELESU!«  To še kako drži! 
Nato je sledil zaključni del prireditve z raz-
glasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj. 
Prehodni pokal je prejelo DU Postojna. Po 
številu skupno zbranih točk je na prvem 
mestu DU Postojna, na drugem ZDU MO 
Koper in na tretjem DU Sežana. Naslednje 
leto bodo športne igre organizirali člani DU 
Izola. 
Ga. Jagodič Cvetka, predsednica ZDU MO 
Koper je prisotne nagovorila, zahvalila se je 
vsem tekmovalcem za udeležbo. Nato je 
besedo prevzel tudi podžupan MO Koper, 
g. Anton Sagadin. Zadovoljen  s številom 

udeležencev , tako tekmovalcev kot sprem-
ljevalcev je  pohvalil vse, ki so pri organiza-
ciji tega športnega dogodka sodelovali.   Na 
koncu je  prisotne pozdravil g. Edvard Pro-
gar. Poudaril je, da ekipna zmaga  na regij-
skem tekmovanju pomeni uvrstitev na 
republiško  prvenstvo in da je prav, da se 
zmagovalne ekipe le tega tudi udeležujejo!  
Prijetno je bilo ob pogledu na mizo, ki se je 
kar šibila po težo  številnih kolajn in poka-
lov.  Vsi, ki so prihajali ponje so bili izredno 
zadovoljni in nasmejani.  In prav je tako, za 
svoj trud so  bili  nagrajeni.  G.  Marjan 
Pavlič, predsednik PZDUJP, je še dodal, da 
so bile 10. športne igre DU Južne Primorske 
v MO Koper dobro organizirane, in  da je na 
Južnem Primorskem organiziranost tovrst-
nih tekmovanj vedno dobra.  Tudi prostor, 
v katerem se je tekmovanje odvijalo je zelo 
lep, posebno predprostor – amfiteater. 
Ob koncu smo se še malce okrepčali, pred-
vsem pa so v Centeru dnevnih aktivnosti 
MO Koper,  kot že velikokrat doslej, poskr-
beli, da je bilo vsem udeležencem  tudi po 
razglasitvi rezultatov prijetno v sproščenem 
druženju. Vsekakor prijeten in odmeven 
dogodek.  Slednje potrjujejo zadovoljni 
obrazi udeležencev in organizatorjev. 
Nasvidenje čez 1 leto v Izoli.   
Branka Poturović 
 

 


