
SREČANJE V KOPRU 
 
V četrtek, 3. oktobra, smo članice in člani kluba, odpotovali v Koper, da 
bi skupaj spletli še eno zanimivozgodbo. Tega dne smo se udeležili 
srečanja članic in članov Zveze klubov Slovenije, ki je letos potekalo v 
šestem največjem mestu Slovenije. Pot do Kopra, v tem hladnem 
jesenskem dnevu, je bila prijetna. Čeprav je po poti pršilo z neba in 
preko Črnega Kala, že kar deževalo, je bila na avtobusu živahna družba. 
 
S svojimi nekdanjimi stanovskimi kolegi smo se srečali sredi mesta, v 
restavraciji Emonec. Člani Kluba Maksa Perca Koper so nas prijazno 
sprejeli. Uvodoma so nas nagovorili in pozdravili, predsednik Zveze Niko 
Jurišič, direktor PU Koper Tomaž Čehovin in predsednik kluba Dušan 
Arko. Zatem smo bili deležni tople malice na žlico, kar nam je še posebej 
teknilo, po zgodnjem vstajanju in dolgi vožnji. 
 

 
 

 
 
Po okrepčilu so nas povabili na ogled Luke Koper,ki izvaja pristaniške in 
logistične storitve. Je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo močno 
vpliva na razvoj Obalno-kraške regije. Deluje znotraj skoraj dvanajstih 
kilometrov ograje, z dostopi s kopnega in morja ter zaposluje okoli 2000 
delavcev.  
 



 
Spoznali smo razsežnosti območja, na katerem deluje ter nekatere njene 
posebnosti, kot na primer: lastna varnostnain gasilska služba, policijska 
in carinska enota ter številne inšpekcijske službe. 
 

 
 
Dediščino tisočletne tradicije vinarstva in vinogradništva Slovenske Istre 
smo spoznali ob ogledu kleti Vina Koper. Ob vodenem ogledu po kleti, 
smo lahko občudovali predvsem sode različnih oblik in velikosti. Kvaliteto 
vin zagotavljajo izjemne naravne danosti ter pridne istrske roke. Videli 
smo najstarejši leseni sod v Slovenji, ki drži preko 44 tisoč litrov. V 
degustacijski sobi smo žlahtnost njihovih vin tudi okusili. 
 

 
 
 



Zatem smo se odpravili v mediteransko vas, Hrastovlje. Pod Kraškim 
robom so v gručastem naselju hiše, izrazito kraškega tipa. 
Za taborskim obzidjem, s katerim se je tamkajšnje prebivalstvo 
zavarovalo pred turškimi vpadi, stoji cerkev svete Trojice. Znana jepo 
freskah, poimenovane Mrtvaški ples. 
 
Vredna ogleda je bila tudi bogata osebna zbirka krajana Hrastovelj. Na 
ogled je postavil stare predmete iz življenja domačinov, orožje iz obdobja 
prve in druge svetovne voljne, vojaške uniforme ter druge značilne stvari 
tistega časa. 
 
V družinski gostilni Švab, ki slovi po domači istrski kuhinji, smo zaključili 
srečanje ob jedači in pijači. Predsednik Zveze Niko Jurišič je ob tej 
priložnosti podelil zlato in srebrno priznanje našima članoma Milojku 
Cerkovniku in Tonetu Tušeku. 
 

 
 
Ko je sonce že nekoliko ogrelo mediteransko pokrajino, smo se poslovili 
in se odpravili proti domu. Dobra družba in odlično vzdušje je bilo tudi na 
avtobusu. Dobršen del poti smo ubrano prepevali znane pesmi naše 
mladosti. Viktor pa nas je soočil z nekaj življenjskimi resnicami.  
 
Mladi, kot smo bili na tem srečanju ne bomo prišliveč skupaj,  a tak 
veseli, kot smo bili ta dan, bomo zagotovo še velikokrat. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tabor_(fortifikacija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tur%C5%A1ki_vpadi


Na poti domov smo se še odžejali ter se v zgodnji jesenski temi vrnili 
domov. 
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