
 
CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE KOPER  

PROGRAM – MAREC 2014 
 

Ponedeljek, 03.03.2014 ob 18.00 uri vabimo na  
PUSTNO RAJANJE. 

Participacija – 3,00 Eur.  
 

Sreda, 05.03.2013 ob 17.30 uri 
SKUPAJ NAM JE LEPO – PRIREDITEV OB 8. MARCU 

V programu bodo sodelovali učenci 4. razreda OŠ Prade pod vodstvom  
razredničarke ge. Tanje Velkavrh, recitatorji CDA in Vokalna skupina Bertoki. 

 
Petek, 07.03.2014, ob 9.00 uri 

vas vabimo, da se udeležite kuharske delavnice: 
MIRINA SOLATA 

Delavnico bo vodila ga. Mira Gluvajič 
 

Torek, 11.03.2014 ob 17:30 uri 
vas vabimo, da se udeležite predavanja 

»VAROVANA PREHRANA V TRETJEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU« 
Predavala bo ga. Tamara Vatovec Poklar iz Fakultete za vede o zdravju. 

 
Sreda, 12.03.2014 ob 17:00 uri 

vas vabimo, da se udeležite 
KUHARSKE DELAVNICE Z EVO BOLČIČ 

MALICA in DROBNI PRIGRIZKI 
Malica je vmesni mali obrok, ki nas preko dneva in med glavnimi obroki 

oskrbi s potrebno energijo in poskrbi za to, da med glavnimi obroki nismo 
preveč lačni.Tudi malica naj bo zato uravnotežen obrok, ki vsebuje sadje ali 

zelenjavo, ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe… 
Na tokratni delavnici bodo predstavljeni namigi in recepti za pripravo okusnih 

in enostavnih malih obrokov in prigrizkov.  
Čaka pa vas tudi majhen ustvarjalni izziv... 

Delavnico bo vodila ga. Eva Bolčič. 
 
 



Od 14.03.2014 do 30.04.2014 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ  

Razstavljal bo g. Branislav Zabukovec.  
Otvoritev razstave bo ob 17:00 uri. 

 
Torek, 18.03.2014 ob 17:30 uri 

vas vabimo, da se udeležite potopisnega predavanja 
»SIRIJA« 

Predavala bo ga. Anica Bole. 
 

Petek,21.03.2014, ob 9.00 uri 
vas vabimo da se udeležite kuharske delavnice: 

KROMPIRJEVA PITA Z MLADIM ZELJEM IN 
JABOLČNA PITA S SUHIM GROZDJEM 
Delavnico bo vodila ga. Mira Gluvajič. 

 
Torek, 25.03.2014, ob 17:00 uri 

vas vabimo da se udeležite delavnice: 
IZDELAVA DOMAČEGA PRAŠKA ZA PERILO 

Delavnico bo vodila ga. Rosana Sosič 
 

Torek, 25.03.2014 in sreda, 26.03.2014 
od 15.00 do 19.00 ure 

TEKMOVANJE V PANOGAH: 
pikado in namizni tenis  - 25.03.2014, 

karte šah in križanke – 26.03.2014.  
 

V nedeljo, 30.3.2014 se bo v dopoldanskem času 
(s pričetkom ob 10 h) v Centru dnevnih aktivnosti za  

starejše občane v Kopru odvijal dogodek, v katerem bodo  
sodelovali študenti in učitelji iz tujine – iz 5 evropskih držav, 
ki sodelujejo v projektu v okviru Erazmusa, katerega tema je  

ZDRAVO STARANJE.  
Namen dogodka je medgeneracijsko ter medkulturno druženje, izmenjava 

izkušenj in predvsem aktivna udeležba vseh prisotnih. 
 

Ponedeljek 31.03.2014 ob 18:00 uri 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI.  

participacija 3,00 Eur (prijave do 26.03.2014)  
VABLJENI!!!!   




