
DRUŽENJE  S  PIKNIKOM  
 
Sredi avgusta 2021 smo članice in člani Društva Paras Slovenije dobili prijazno vabilo na 
vsakoletno druženje s piknikom. Zaradi izrednih ''covid-19'' razmer je bil piknik s spomladanskega 
prestavljen na pozno poletni čas, 12. september. Po večletnih srečanjih na Štajerskem je bila 
spremenjena tudi lokacija. Piknik je bil tokrat organiziran na Gorenjskem, v bližini Naklega. Ob 
natančnem opisu poti z AC iz smeri Ljubljana-Jesenice, smo na izvozu Naklo/Strahinj/Spodnje 
Duplje  zavili po stari cesti proti Podbrezjam in na koncu vasi Bistrica zavili desno proti Ribiškemu 
domu v Žejah. Mimo ribnika in brunarice, na koncu parkirnega prostora, je v zelo prijetnem 
naravnem okolju lepo urejen prostor za piknike, kjer je bil tudi naš cilj.  
 

    
 

Kljub razmeram in dokaj strogim zdravstvenim zahtevam (potrdilo PTC) se nas je udeležilo preko 
40 članov. Srečanja in pozdravljanja so bila prisrčna, saj se nismo videli več kot leto dni, z 
nekaterimi prijatelji tudi dlje. Lepo je bilo opazovati vesele in nasmejane obraze ob obujanju 
spominov ter ob klepetu in pripovedovanju doživetij, ki jih je vsak doživljal.  
 

 
 
 



 
 

Zelo smo se tudi razveselili srečanja z našim dolgoletnim članom in prijateljem Ladom Karelom, 
ki že nekaj let živi v Domu na Teznem pri Mariboru. Tokrat se nam je po dolgem času lahko 
pridružil, nam pripovedoval o življenju v Domu, kjer se dobro počuti in je zadovoljen. In tako je 
tudi videti! Vzpodbudno! Seveda smo pogrešali tudi marsikoga z Dolenjske, Primorske, Štajerske 
in od drugod, a, žal, razmere trenutno usmerjajo naše odločitve.  
 

 
 



K dobremu razpoloženju in zadovoljstvu je prispevala tudi odlična hrana in pijača. Za dobrodošlico 
smo bili postreženi z zelo okusnimi obloženimi kruhki. Kot se za piknik ''spodobi'' smo dobili 
mešano meso in zelenjavo na žaru ter solato. Manjkala pa ni niti sladica. Prekmurska gibanica! 
Vse zelo okusno!   
 

 
 

Po obilnem obroku, prijetnem druženju, dobrem razpoloženju in rahli utrujenosti, smo se 
postopoma pričeli poslavljati in odpravljati proti domu, saj je nekatere čakala kar dolga pot. 

 

 
 

Za prijeten dan in uspešen piknik najlepša zahvala vsem organizatorjem. 
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