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Drage naturistke, naturisti! 

 Tokrat izjemoma berete tako pozno, že težko 

pričakovano (in edino letošnjo) številko biltena Naturist, 

a vendar. Včasih tudi nam ne gre vse, kot bi množica 

pričakovala. Upam, da boste vseeno zadovoljni z 

ustvarjenim in v bodoče morda tudi vi kaj napišete, 

narišete o svojem doživljanju naturizma.  

Za nami so dolga zima, zanimiva pomlad, veselo 

poletje, bliža se konec leta, in s tem čas za analize 

preteklega dela. Za nami je leto polno zanimivih 

dogodkov.  

Januarja smo se že uspešno predstavili na največjem 

turističnem sejmu pri nas.  

Spomladi smo se veselili novih začetkov. Načrtov in 

idej je veliko. Naturisti smo se letos srečevali na 

dogodkih, ki so jih organizirala posamezna društva in 

Zveza. Ena od temeljnih zavez naturizma je tudi skrbi 

za okolje in tako smo se pridružite članom DN K 

Naravi, ki so sezono začeli s čistilno akcijo; Lotosovci so organizirali teniški turnir. Udeležili smo se tradicionalnih 

srečanj v Solarisu, Sončnem gaju, Malem raju in povsod, kjer se zavedajo, da smo naturisti zelo dobri, kulturni in 

hvaležni gostje.  

Oktobra smo na Mednarodnem kongresu naturizma v Lizboni izglasovali lokacijo naslednjega Svetovnega 

kongresa naturizma 2020 – Slovenija! Podrobnosti sledijo na naslednjih straneh!  

Berite nas na internetu in Facebooku, še raje se pogovarjamo v živo. Vabljeni, da se nam pridružite! In povabite 

med nas vaše znance, kolege in prijatelje. V slogi je moč, drži kot pribito tudi v (slovenskem) naturizmu. Storiti 

nekaj za skupno dobro. Veseli smo, da se vedno več mladih in družin odloča za članstvo v naših društvih.  

Naturizem je način življenja v sožitju z naravo, za katerega je značilna socialna golota in vzpodbuja (samo) 

spoštovanje, spoštovanje drugih in skrb za okolje. Namen naturizma je promovirati celovitost in stabilnost 

človekovega telesa, uma in duha.  

Zavedajmo se pomembnosti, da sta vzgoja naših najmlajših in osveščanje vseh okoli nas o koristnosti naturizma za 

psiho-socialen razvoj posameznika. Veselimo se vsakega dne posebej.  

Negujmo otroka v nas in pustimo, da nas vodijo srce, intuicija in iskrena ljubezen.  

Čudovit, igriv, norčav in lep zaključek leta vam želim! 
Maja Penko, predsednica ZDNS 
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Zbor članov DN K naravi 
 

Krepko smo že zakorakali v leto 2018 in prišel je čas, da se 

ozremo nazaj in naredimo (po računovodsko) obračun dela v 

lanskem letu ter se dogovorimo, kako bomo preživeli letošnje 

leto.  

V petek, 9. marca 2018 smo se člani našega društva zbrali v 

poznani domači gostilni Pri Micki in prav lepo je bilo ponovno 

srečati stare prijateljice in prijatelje. Po obveznih akademskih 15 

minut smo pričeli z uradnim delom in po poročilih o delu 

društva in predlogih za delo društva v letošnjem letu se je razvila 

zelo lepa in pozitivna razprava. Člani so se strinjali, da je bilo 

društvo dovolj aktivno, pogrešajo pa več aktivnosti za možnosti 

naturističnega druženja in kopanja v Sloveniji. Zato bomo 

podprli morebitno kandidaturo Zveze naturistov Slovenije za 

organizacijo svetovnega kongresa naturistov v organizaciji 

mednarodne zveze naturistov INF. Sprejeli smo tudi plan dela za 

letošnje leto, dogovorili pa smo se, da bomo tudi prisotni na 

vseh dogodkih ostalih društev in Zveze.                                

Čas na sestanku je tekel s svetlobno hitrostjo in po obilni večerji  

smo se poslovili ž željo, da se čim prej ponovno vidimo. In to bo 

že drugi mesec na čistilni akciji ob Dnevu zemlje. 
 

Edo Krese 
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Akcije DN LOTOS v letu 2018 
 

V mesecu januarju smo imeli občni 

zbor, na katerem smo naredili plan 

akcij za letošnje leto. V februarju smo 

si ogledali predstavo v MGL – Bela 

figura. V začetku marca smo imeli prvi 

tenis turnir LOTOS GRAND SLAM 

2018, ki ga letos organiziramo že 

štirinajsto leto. Ostali trije bodo 

predvidoma v maju, oktobru in decembru, ko bomo podelili tudi 

pokale za najboljše v skupnem točkovanju vseh štirih turnirjev. 

Tekmovanje v tenisu je tako za dekleta, kot tudi moške.  

Od 28.4. do 1.5. bomo organizirali že 26. prvomajsko srečanje 

LOTOS 2018 na morju (FUNTANA Vrsar), preko poletja se 

udeleževali akcij, ki jih bodo organizirala druga društva, oz. 

bodo organizirana s strani ZDNS. Sredi avgusta bo izlet v hribe 

(predlog je Rupnikova linija), v septembru pa bomo odšli na 

tradicionalni izlet v tujino – letos bo štiri dnevni izlet v Albanijo.  

Za Martinovanje smo si letos izbrali Bizeljsko, ne bo pa manjkal 

tudi še kakšen obisk gledališča. Za vse ostale akcije bodo naši 

člani obveščeni preko mailov in FB. 
Predsednica DN LOTOS Mojca Finec 

Na fotografijah spodaj so utrinki iz lanskoletnih akcij. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zbor članov DN Mali raj 
 

 
 

Leto se je obrnilo, in to še kako hitro. Kot vsako leto je potrebno 

na zboru članov pregledati opravljeno delo v društvu in pa 

seveda pripraviti plan za prihajajoče leto. 

Dogovorili smo se, da skličemo zbor članov v petek 23. 

februarja v gostišču Kolesar na Dolenjih Sušicah, ker se tu dobro 

počutimo, imajo pa tudi prenočišča. Prenočišča koristijo zlasti 

udeleženci zbora iz oddaljenih krajev, še posebno letos so bila 

dobrodošla, ker se ob obilici snega, katerega je namedlo tik pred 

zborom,  marsikomu ni bilo do vožnje sredi noči proti domu. 

Na zboru smo, kot sem že omenil, pregledali opravljeno delo, 

potrdili zaključno letno bilanco, slišali poročilo nadzornega 

odbora in poročilo disciplinske komisije, ki pa tudi minulo leto 

ni zasedala, ker za to ni bilo razloga. Vsa poročila smo soglasno 

potrdili. Potrdili smo tudi višino članarine, ki je ostala enaka kot 

minulo leto. Za prihajajoče leto smo sprejeli plan dela in 

finančni plan. Finančni plan smo prilagodili prihodkom iz 

naslova članarine, ker na kakšna sponzorska sredstva ali 

donacije je v teh časih težko računati. 

Po zaključku zbora smo se pustili prijetno presenetiti kuharskim 

mojstrovinam gostišča Kolesar, no, pa tudi žejni nismo ostali 

tako, da se je večer nadaljeval v pozno noč. Na koncu se bi želel 

zahvaliti vsem udeležencem zbora za konstruktivne ideje in pa, 

da so kljub sneženju prišli na zbor v tako velikem številu.   

Jože Bradač 
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ZDNS na 29. sejmu Alpe Adria Natour 
 

 
 

Novo leto, nove zadolžitve, novi dogodki. Prvi dogodek na 

letošnjem koledarju je bil sejem turizma Natour Alpe-Adria, že 

29. po vrsti in 2. na katerem sodelujemo pod sedanjo taktirko.  

Na sejmu, ki je trajal od srede 31.1.2018 do sobote 3.2.2018, se 

predstavljajo vsi, ki nekaj pomenijo v turistični ponudbi in pa 

tudi novi obrazi, novi ponudniki vsega, kar turist potrebuje za  

preživljanje prostega časa, dopusta. Na sejmu se lahko 

predstaviš obiskovalcem in ostalim sodelujočim, navežeš stike z 

njimi, spoznaš Slovenijo še v drugi luči, njene lepote, skratka 

ogromno možnosti je za promocijo. 

Naša predsednica Zveze naturistov Slovenije Maja se je tudi 

tokrat zelo potrudila in nam priskrbela stojnico na zelo dobri, 

zelo obiskani lokaciji. V torek, dan pred uradnim odprtjem sejma  

sva našo stojnico oblepila s promocijskimi plakati, izobesila 

panoja z logotipom Društva K naravi in ZDNS, razprostrla 

promocijski material, biltene in moram reči, da sva bila z 

narejenim zadovoljna. V sredo sva se dobila na sejmu že malo 

pred 10. uro, se predstavila sosedom, preverila še zadnje 

podrobnosti in prvi obiskovalci so lahko prišli. Zanimivo je bilo 

opazovati ljudi, ki so skrivoma pogledovali proti naši stojnici, 

počasi pa so se opogumili in prišli k nama. Kako prijetno sva 

bila presenečena, ko so nama pripovedovali, da so tudi sami 

nudisti, da imajo prikolice v FKK kampih, da hodijo na dopust v 

naturistične kampe in da niso vedeli, da v Sloveniji obstajajo 

društva in celo Zveza društev naturistov. Veliko obiskovalcev je 

zanimalo, kje v Sloveniji se lahko kopajo goli, kaj jim nudi 

članstvo v društvu ali Zvezi, kako delujemo, kaj je naše 

poslanstvo. Skupaj smo se strinjali, da je v Sloveniji veliko 

možnosti za naturizem in da je naturizem zelo perspektivna tržna 

niša. Obiskali so naju predstavniki raznih turističnih 

ponudnikov, novih razvijajočih se kmečkih turističnih kmetij iz 

vseh regij, ki so iskali ideje za razvoj turizma pri njih. In s tem je 

bil namen našega sodelovanja na sejmu dosežen. Nismo prišli 

včlanjevati obiskovalce, prišli smo promovirat naturizem, prišli 

smo se predstaviti in ljudem pokazati, da je naturizem tudi 

turizem, da so naturisti zelo dobri in zvesti gostje. Če je naturist 

zadovoljen, se bo vračal in s seboj pripeljal še prijatelje. Tudi 

midva sva dobila veliko idej in samo upava lahko, da jih bova 

lahko uresničila. Za promocijo pa je še posebno poskrbela Maja. 

Malo pred našo stojnico je pogumno pristopila k predsedniku 

vlade gospodu Miru Cerarju, se mu predstavila, ponudila naš 

Bilten in mu predstavila naturizem. Z velikim zanimanjem ji je 

prisluhnil, izmenjala sta še par besed, vzel  bilten in že je moral 

oditi naprej. Je pa Maja v petek imela tudi zanimivo predavanje 

o naturizmu. Čas in dnevi so v prijetnem vzdušju sejma in ob 

podpori naših članic Helene, Danice in Jožice hitro minili, prišla 

je sobota in z njo konec sejma.  

Pospravili smo, se poslovili od novih prijateljev in si obljubili, 

da se drugo leto zopet vidimo. Zadovoljen sem,  spoznali so nas, 

da smo naturisti čisto prijazni, dobri, preprosti, veseli ljudje, ki 

se radi družimo in zagotovo lahko zatrdim, da si povsod kjer 

smo bili želijo, da se ponovno vrnemo. In vrnili se bomo. 
Edo 
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Pustne norčije DN K naravi v Biotermah 
 

 
 

Letos pa moramo pustovati nekje, kjer še nismo bili, kjer so 

dobri ljudje in kjer se dobro pije in imajo dobro hrano. Dobri 

ljudje, to ne bo problem. Dobra hrana in pijača, tudi to nista v 

Sloveniji problem. Ostane še kje še nismo bili. Bioterme, so 

vzkliknile naše dame. Lepo so me pogledale in dejale, Edo, zdaj 

si pa ti na vrsti, kajti glavno, najtežjo nalogo (izbor) smo opravile 

me.  

Spomnil sem se, da sem lansko leto ob promociji naturizma na 

sejmu v Gornji Radgoni spoznal prijazno vodjo trženja Bioterm. 

Poklical sem jo in akcija je stekla. Vse se je dalo dogovoriti, le 

pri ceni je bila podobna Škotinji, vendar pa je kmalu popustila.  

Zaradi praznika smo pridobili dodatni dan za norčije. Že na 

recepciji smo se najbolj neučakani objeli, se prijavili in se 

dogovorili, da se dobimo v bazenu. Kako paše, zunaj mraz, voda 

pa topla. Edina ovira pa so bile kopalke. Terme imajo poleti 

nudistično plažo z malim bazenčkom, namenjeno samo 

hotelskim gostom. Se pa vodstvo term zaveda pomena naturizma 

in zatrdili so nam, da mislijo tudi na nas. Do večera smo bili 

razen enega para zbrani in pri večerji je bilo zelo veselo. Imeli 

smo skupno mizo, posebno označeno, da so tu zaželeni samo 

naturisti. Kako lepo je spet videti stare prijatelje in ob prijetnem 

klepetu se nam ni mudilo v postelje. Petek je bil dan za počitek. 

Po obilnem zajtrku smo zavzeli bazen, potem savno, pa spet 

bazen, pa še telo smo utrjevali ob teku po mrazu iz notranjega v 

zunanji bazen. Dan je hitro minil in že je bila tu večerja. V kaj 

boš pa ti našemljen, so bila vprašanja na katera pa ni bilo 

odgovorov. Dogovorili smo se še za sobotni pohod in se 

porazgubili po hotelu. 

Sobota, pa ne navadna, to je bila pustna sobota. Ob 10. uri smo 

se dobili pred vhodom v hotel. Petra, mlada dama in obenem še 

animatorka hotela, nam je predstavila traso pohoda, pobožala 

mojega kužka Rona (v prihodnjem življenju bom kuža) in že smo 

zakorakali po cesti proti stolpu, našemu prvemu cilju. Ker je bila 

zemlja zaradi snega razmočena, pot blatna, smo jo raje ubrali po 

daljši a lepši cesti. Spotoma se nam je priključila domačinka, 

svakinja naše Danice in nas povabila na tekoča zdravila. Zdaj 

vem, zakaj so tu ljudje tako zdravi. Še malo in bili smo pri 

stolpu. Ker je bila nizka oblačnost in mraz, so se nanj povzpeli le 

najpogumnejši. Potem pa prijetno presenečenje. Petra nas je 

pripeljala na domačijo svojih staršev. Mama in oče sta nas 

povabila v klet, kjer sta nam ponudila sveže pečene kifeljčke, 

pecivo osje gnezdo, postregla pa sta tudi s čajem in kuhanim 

vinom. Oče pa nam je pripravil še eno presenečenje, jahanje 

konja. Pripeljal je prelepo kobilo in kdor je hotel, je v njenem 

sedlu naredil kratek sprehod. Čas je hitro minil in že smo bili 

pred vhodom hotela. Še malo v bazen, potem večerja, nato pa 

pustna zabava. Ansambel  je zaigral, pričele so prihajati maske in 

ples se je začel. Tu je bil trotek Vili, fina dama, pomlad, 

Indijanka, klovn, pa pater s poredno nuno, ata Smrk in Smrketa, 

celo hudič s svojo spremljevalko ni manjkal. Tu je bil tudi visoki 

obisk iz Arabije, pa Moka, prikrevsal je tudi poškodovani smučar 

z negovalko in še bi lahko našteval. Ob 21. uri se je pričel izbor 

najboljših mask in vse tri nagrade smo odnesli mi. Moka (Marija 

Šetina) tretjo, ata Smrk in Smrketa (Cveto in Joži Trelc) drugo, 

poškodovani smučar z negovalko (Dušan in Danica Gorenc) pa 

prvo nagrado.  

Kakor vse lepo je tudi ta pustni konec tedna prehitro minil. 

Poslovili smo se z obljubo, kmalu se spet vidimo in kmalu nam 

bo spet lepo. 
 

 
 

 
 



NATURIST 2018 

----------------------------------------------------------------------- Stran 8 ------------------------------------------------------------------- 

 

Srečanje Alpe Adria 
 

Letos sem se zelo veselil srečanja v kampu Solaris pri Poreču, 

ker sem od lani vedel kam grem in kako je tam fajn. S Tatjano 

sva se letos odločila, da bova še kolesarila, zato sva se prijavila 

tudi na to, poleg tekmovanja s pedalini. Za balinanje se nisva 

odločila, ker imava oba dve levi roki za to, pa tudi fajn je zjutraj 

malo poležati.  

Kolesariva že dolgo časa, zato sva pridno trenirala in bila v dobri 

kondiciji. V Solaris se odpraviva v petek zgodaj zjutraj, saj naj 

bi bilo kolesarjenje ob pol desetih. Bilo je nekaj zastojev na 

cesti, tako da sva prišla nekaj minut pred predvidenim štartom na 

najino standardno parcelo. A prišlo je do spremembe v programu 

in s kolesarjenjem so zaključili že en dan prej. Tako nama je ušel 

izlet s kolesom in tudi možnost za kako medaljo. Dve leti že 

sodelujeva, vendar še nisva prejela medalje. Drugi pa bi si lahko 

s svojimi rezultati kar z medaljami okrasili božično drevo. A 

važno je sodelovati, ne zmagati. 

Sva pa zato uživala pri tekmovanju s pedalini, kjer je bilo veliko 

smeha in zabave. Tudi balinanje je potekalo uspešno. Menda 

tudi odbojka. Edino pri skupinskem jutranjem pranju zob smo 

pogrešali Edota, zato smo bili pri tem precej neredni.  

V soboto smo sedaj že tradicionalno spekli ribe na žaru in si 

pripravili skupno zadnjo večerjo na bližnji prazni parceli. Glavni 

kuhar Dušan je odlično opravil svoje delo. Slastne brancine in 

orade smo z užitkom pojedli ob domačem vinu in prijetno 

poklepetali. Potem smo se udeležili svečane razglasitve 

rezultatov. Seveda je Slovenija odnesla največ medalj in 

pokalov. Veseli smo nadaljevali s plesom ob živi glasbi na terasi 

in se pozno odpravili k počitku. 

V nedeljo smo se lenobno sončili, uživali v morski vodi in 

hladili z osvežilno pijačo. Po kosilu je sledilo še presenečenje: 

ženski del ekipe je spekel palačinke in tako smo naredili sladek 

zaključek našega skupnega druženja. Potem so nekateri bivanje 

podaljšali, drugi pa smo se odpravili proti domu starim 

obveznostim naproti. Bil je lep vikend v prijetni družbi. 

Kasneje sva si s Tatjano kupila balinčke, tako da bova lahko 

vadila s kakšnimi upokojenci v Tivoliju in upava na kakšno 

medaljo v prihodnje :) 
Miro 

Foto: Maja Penko 
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Vikend naturistov - Banovci 2018 
 

 
 

Vremenska napoved je bila obetavna, sonce in vroče od 

ponedeljka dalje, za vikend pa rahle ohladitve. Ravno prav, saj 

nam bo od vseh vragolij še zelo vroče. Člani treh družin smo se 

zato v Banovce odpravili že v ponedeljek, ostali udeleženci pa so 

prišli v četrtek in petek. Se pa tradicija slabega vremena med 

našim srečanjem tudi tokrat ni izjalovila, vremenoslovci so se 

premislili in napovedovali dež. Celo banovški gusar Edi nam je v 

šali dejal, da nam bodo prepovedali prihajati k njim, ker dežja ne 

znamo pustiti doma. 

V petek popoldne se je pooblačilo, pričelo je deževati, zato smo 

uradno otvoritev odpovedali, nočno kopanje pa prestavili v 

pokriti bazen. Malo pred 22. uro smo se zbrali pred recepcijo, 

prišla je brhka animatorka Petra in zabava se je pričela. Ob 

penini, sadju in dobri glasbi nas je dodobra razmigala, vsi pa smo 

uživali v golem kopanju. 

Sobotno jutro je bilo malo megleno, ni pa deževalo. Moj 

pesjanček Ron mi je razkazal polja vse do železniške proge, celo 

čebelnjak v odsluženih avtobusih je našel. Po obilnem zajtrku so 

se ob 10. uri na bazenu pričele Igre brez meja naturistov. Tudi 

tokrat se je animator Bojan (Gusar Edi) ob pomoči Petre izredno 

potrudil. Razporedili smo se v štiri ekipe (Juniorji, Zamudniki, 

Joški, Kanja) in tekmovanje se je pričelo. Najprej smo moralo s 

žogico zadeti odprtino – usta lačnega gusarja. Druga igra je bil 

glasbeni bingo, tretja pa pikado. V četrti igri smo preverili 

spomin in v zadnji prenašali jabolka. Borili smo se za zmago, 

toda nagrade so se razdelile z žrebanjem, kajti zmagovalci smo 

bili vsi sodelujoči.  

Ponovno smo se na bazenu dobili ob 15. uri. Tokrat smo ob 

pomoči Petre delali prleško gibanico. Ženski ekipo je uspelo in 

testo so prelepo razvlekle. Ve se, ženske roke delajo čudeže. 

Moški pa smo bili bolj inovativni in smo namesto gibanice (testo 

se ni hotelo razvleči) naredili krapce. V hotelski kuhinji so nam 

to spekli, mi pa z veseljem pojedli.  

In že je bila tu nedelja, zadnji dan našega prelepega srečanja. 

Zapustiti smo morali bungalove, podreti šotore. Ob 13. uri smo 

še pojedli zelo dober bograč, katerega so nam pripravile hotelske 

kuharice. Lepo je bilo videti zadovoljne obraze udeleženk in 

udeležencev srečanja, še lepše pa slišati, da se vidimo tudi 

naslednje leto, ko tudi sonce ne bo več tako sramežljivo. 
Edo 
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Pohod po obronkih Rakitne 
 

Srečanje v Banovcih je mimo, kile, ki sem jih pridobil, pa so 

ostale. Zaradi tega mi je prav prišlo, da je moja žena članica 

Društva upokojencev Lek. Dobila je namreč obvestilo, da Hotel 

Rakitna organizira razne pohode in med njimi je bil tudi 

omenjeni pohod, ki je bil kakor za nas pripravljen.  
 

 
 

V nedeljo, 16. septembra smo se ob 7.30 uri dobili na 

postajališču mestnega prometa Dolgi most, se porazdelili po 

avtih in odbrzeli na Rakitno. Prijazna lastnica hotela in naša 

gostiteljica Meta nas je prisrčno pričakala, v  mojem nahrbtniku 

se je našla tekoča spodbuda in že je petnajst naturistov ob 

spremstvu vodiča in njegovih prijateljev korajžno vzela pot pod 

noge. Imeli pa smo tudi varstvo pred medvedi, mojega Rona in 

Manjino Taro. Pot je potekala po kolovozu, po ne preveč strmi 

stezi, prečkala cesto, gozdarji pa so poskrbeli za preskakovanje 

ovir. Pravo adrenalinsko pa se je pričelo, ko je eden od 

pohodnikov našel jurčka. Nobene utrujenosti ni bilo več, vsi smo 

se razpršili po gozdu in ne zaman. Jurčki, marele, večerja je bila 

zagotovljena. Namesto trinajst kilometrov smo prehodili še 

kakega več in okoli 13. ure smo prispeli na cilj. V avtu me je 

čakala sveža majica, noge so se razveselile sandalov, jaz pa 

obložene mize. Iz lonca je zadišala enolončnica, rakiški lonec, tu 

so bili tudi ajdovi žganci, pa gibanica in jabolčni zavitek, ... 

adijo hujšanje.  

Lepo nas je bilo videti. Veseli, zadovoljni in že od daleč se je 

videlo, da smo prijatelji. Žal je prišel tudi čas, ko smo se morali 

posloviti od naše gostiteljice in njenega sina. Objeli smo se in si 

zaželeli, da bi bilo takih srečanj čim več.  
Edo 

 

Savne Zlati klub Tivoli 

 
 

Vsak ponedeljek in četrtek med 19.00 in 22.00 uro za člane 

društev naturistov vstopnina le 8,00 € 

 

Kamp Istra Poreč zapira vrata za naturiste 
 

Hrvaška pada po lestvici naturistom prijazna destinacija. 

V zlatih 70. in 80. letih je bilo na Hrvaškem 33 naturističnih 

kampov in naselij s šest milijoni nočitev letno, zdaj jih je le še 

12, nočitev pa trikrat manj.  

Zadnji kamp, ki bo postal tekstilni, je kamp Istra Poreč in je v 

letu 2017 zadnjič gostil naturiste. Kamp je bil celo sezono nabito 

poln. 

Postavlja pa se vprašanje, zakaj zapiranje dobro zasedenega 

kampa. Ker naturisti ostajajo zvesti svojemu prepričanju, zato 

drugod po Evropi, prav zaradi dogajanja na  Hrvaškem, beležijo 

rast naturističnih storitev. 

Številni mediji so v poletnih mesecih poročali o tem, da bo  FKK 

kamp Koversada pri Vrsarju, ki velja za enega od sinonimom za 

naturizem, zaprl vrata oz. da ga bodo spremenili v tekstilnega. 

Na avtokampi.si so informacijo preverili pri upravljalcu kampa, 

družbi Maistra, kjer so jim 29.8.2018 povedali, da bo v sezoni 

2019 kamp Koversada obratoval še vedno kot nudistični kamp. 
ZDNS 
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Foto natečaj  
 

 
 

Na spomladi 2017 razpisan natečaj za naj fotografijo iz 

naturističnega življenja smo do 15. oktobra 2017 prejeli 14 

fotografij. Na ZDNS smo izmed prispelih izločili neprimerne in 

avtorsko zaščitene fotografije in med ostalimi izbrali 6 

najboljših. Glasovanje je potekalo do 31.1.2018. 

Zmagovalna fotografija je »Naravna zaščita« – avtor: Vlastimir, 

Ljubljana. Drugo mesto »Mami, videl sem morskega psa« – 

avtor: Anton, Podgorci. Tretje mesto pa je zasedla fotografija 

»Pozdrav križarki – avtor: Milan, Srbija. Avtorji zmagovalnih 

fotografij prejmejo praktične nagrade naših sponzorjev in dve 

članski znamkici za leto 2018. Obvestila o nagradah so prejeli po 

pošti. 
 

Vsem sodelujočim in sponzorjem natečaja se zahvaljujemo 

za sodelovanje, zmagovalcem pa iskreno čestitamo.  

 
 

 

Razpis za natečaj 2018 najdete na spletni strani www.naturist.si 
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Kolesarjenje v Banovcih 
 

Poleg kopanja smo se štirje mušketirji opogumili, sedli na kolo 

in pognali pedala. Naredili smo kar nekaj kilometrov na trasi 

Banovci – Veržej – Ilješavci – Kokoriči – Gajševsko jezero – 

Grlava – Banovci. Bilo je ravno prav toplo, da nas je veter v 

laseh prijetno hladil, »vodno« hlajenje pa smo si privoščili v 

gostilni ob poti. Več naj povedo slike. 
Miro 

 

 
 

 
 

 
 

Usodni DA 
 

 
 

Ta fant pa ni slab, so komentirale naše naturistke, ko je naša 

članica Tatjana prvič pripeljala svojega oboževalca v našo 

družbo. Pa saj tudi Tatjana ni slaba, je bil moški komentar. 

Malce zadržan in malce sramežljiv je bil, a smo kaj kmalu 

prebili led in že je bil Miro naš. Malo po malo smo ga 

spoznavali in jaz ne bil jaz, če v Mirotu nebi videl okrepitve za 

društvo, zvezo. S Tatjano sta pričela redno prihajati na vsa naša 

srečanja, sestanke in v novi sezoni je postal naš član. Tole pa 

postaja resno, smo pričeli s komentarji. Tatjano je pričel voditi v 

hribe, pričela sta skupaj kolesariti, kar pa je najvažnejše, Miro je 

postal pravi naturist in kampist.  

Na letošnjem občnem zboru našega društva nam je obljubil, da 

bo organiziral planinski izlet in v začetku maja nas je ob pomoči 

člana in domačina Zvonka Kolenca popeljal na Zasavsko goro. 

Prečudovita tura, prečudovito pa je bilo tudi presenečenje, ko sta 

nam s Tatjano povedala, da se bosta jeseni poročila. Kar oko se 

mi je zarosilo, ko sem videl ta ljubeči pogled, stisk, poljub. Bili 

smo navdušeni, ko sta nas povabila na poroko, še posebej pa na 

zabavo. Seveda pridemo, smo obljubili. 

Čas tako hitro teče, srečanje v Solarisu, pa v Banovcih in že je tu 

jesen. V Banovcih sem Mirota podražil, adijo prostost, adijo 

svoboda, zdaj boš v našem tozdu, pa se mi je nasmejal in mi 

prisrčno rekel, da komaj čaka. In prišel je usodni da, z njim pa 

tudi zabava. Vreme smo naročili, za ostalo pa sta poskrbela 

mladoporočenca. Sobotno popoldne je bilo na piknik prostoru v 

Zgornjih Pirničah kakor ustvarjeno za nas. Dobra hrana, dobra 

pijača, dobro razpoloženje, dobre Tatjanine prijateljice (Joži 

pravi, da tudi fantje niso bili slabi), skratka kul. Celo moj Ron in 

Manjina Tara se nista pritoževala. Miro je prinesel žogo, naredili 

smo velik krog in si jo pričeli podajati. Kmalu pa nas je privabila 

dobra muzika in ples se je pričel. Plesali, včasih tudi kar malo 

noreli smo pozno v noč. Vsaka dobra stvar pa enkrat mine in 

tudi naša zabava se je zaključila. Lepo je bilo, kar neradi smo se 

poslovili. Pa kaj, saj imamo še samske člane, še bodo zabave. 

Tatjana, Miro želimo vama srečno skupno življenje 
Vajini naturisti 
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Galerija v Parizu odprta le za naturiste 
 

Po naturistični coni v parku in restavraciji za golo druženje so se 

v Parizu odločili še za kulturni naturizem. Muzej sodobne 

umetnosti Palais de Tokyo je tako 5. maja odprl vrta samo za 

naturiste. Na ta dan so bile na voljo za ogled umetnine sodobnih 

francoskih slikarjev in kiparjev kot so Nina Chanel Abney, 

Kader Attia in Jean-Jacques Lebel. Za vstop, ki je bil brezplačen, 

so bile potrebne prijave pri organizatorju dogodka Association 

des Naturistes de Paris. Prostih 160 vstopnic je bilo 

razgrabljenih v nekaj minutah.  
vir: facebook.com 

 

Na Irskem dočakali prvo nudistično plažo 
 

Čeprav so obiskovalci irskih plaž navadno odeti v topla oblačila, 

bo od zdaj naprej za tiste, ki jih mraz ne moti, na voljo plaža, 

kjer bodo lahko uživali popolnoma goli. 

V mestecu Dalkey, ki leži v predmestju Dublina, bo v aprilu 

zaživela prva irska nudistična plaža. Čeprav irske plaže ne 

veljajo za tipične destinacije za tiste, ki se želijo goli nastavljati 

sončnim žarkom in uživati v kopanju, je po trditvah Pata 

Gallagherja iz Irske zveze naturistov nudizem med Irci izredno 

priljubljen. 

"Na Irskem imamo tovrstne plaže, na katere ljudje zahajajo goli, 

že odkar pomnim," je po poročanju BBC-ja povedal Gallagher. 

"Veliko ljudi sicer drugim raje ne reče ničesar, nudistične plaže 

pa obiskujejo med dopustom v tujini," je še dodal. 

Irska zveza naturistov si je za prvo uradno nudistično plažo v 

domovini prizadevala več let. Lani se je zveza končno uskladila 

z državo, ki je odobrila idejo in poskrbela za postavitev tabel, ki 

bodo ljudi obveščale, da je območje namenjeno golim 

obiskovalcem. Gallagher je povedal, da je bilo med procesom 

izraženih več pomislekov, predvsem glede tega, ali bodo nudisti 

izpostavljeni tudi otrokom. Tudi zaradi tega bo prva nudistična 

plaža zaživela ob klifu Hawk, ki po besedah Gallagherja "ni 

ravno družinska plaža." 

Ob tem je Gallagher razkril, da gol na irske plaže zahaja že vrsto 

let in se v vsem tem času nikoli ni zapletel v kakršen koli 

konflikt z lokalnim prebivalstvom. Poleg tega naj bi irski nudisti 

večinoma zahajali na odročne plaže, stran od drugih 

obiskovalcev. Na vprašanje, ali ni na irskih plažah preveč hladno 

za golo sončenje in kopanje, je Gallagher odvrnil: "Ne, poleti ne. 

Zavedam se, da tu nimamo najboljšega vremena, ni kot ob 

Sredozemskem morju, ampak ob lepih dneh je vreme dovolj 

dobro." 
vir: www.dublingazette.com  

 

 
 

Naked wanderers 
 

 
 

O Nick in Lins oziroma Naked Wanderers (=gola vandravčka), 

kot sta se poimenovala, sem že slišala in prebrala kak njun zapis. 

Letos sem ju končno spoznala, saj sta se tudi onadva udeležila 

kongresa v Lizboni, kmalu pa smo se srečali na sproščenem 

klepetu v Buenos Airesu.  

Prijeten par, v zgodnjih 30ih letih je doma iz malega belgijskega 

mesta. Z občutkom svobode, ki ti ga da socialna golota, sta se 

srečala v savnah. Skupaj sta začela potovat po svetu v iskanju 

bistva življenja. In mimogrede odkrila nov življenjski slog – 

naturizem.  

Leta 2016 sta začela s pisanjem bloga Naked Wanderings (Gola 

vandranja) in od takrat se je zelo povečal krog bralcev in 

sledilcev njunih zapisov, še posebej med mlajšo populacijo. 

Njun slogan se glasi: »Because Life is better without clothes.« 

(=ker je življenje boljše brez oblačil). Skozi osebne zgodbe, 

vodnike po destinacijah in namige kreirata vsebine, ki 

opogumljajo bralce, da sledijo njima in se podajo goli po svetu. 

V zadnjem letu se je pisalo o njima v več kot 30 državah sveta. 

Bila sta tudi gosta številnih govornih oddaj. Zase pravita, da 

nista naturista, da le živita rada brez obleke. Všečno je, da na 

njunih fotografijah, kjer sta popolnoma gola, ni tistih čudnih 

temnih kvadratkov ali oblačkov, marveč za nudofobne medije 

preprosto zakrijeta »sporne« dele teles npr s prsti, vejo, vrčkom 

piva, itd.  

Zelo ju veseli, da bo naslednji tako pomemben dogodek, kot je 

Svetovni kongres naturizma v Termah Banovci, torej v kraju z 

naturistično tradicijo. Njun blog lahko spremljate na 

www.nakedwanderings.com 

Uspešno vandranje tudi po naši deželici jima želimo!  
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POPUSTI 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Za uveljavljanje popusta je potrebno 

ob prihodu predložiti člansko izkaznico opremljeno z INF 

znamkico 2018 (pomeni plačano članarino). V kampih veljajo 

popusti za ceno po osebi na dan (ponekod tudi za cene šotora, 

prikolice…), pri bazenih in savnah* pa ob nakupu vstopnic. 

 

 

SLOVENIJA 

 
Popust 

Iglu Šport  (popust pri nakupu artiklov) 5-10 % 

Savne 4S Ljubljana Različni popusti 

Savna Zlati klub Tivoli Ljubljana 

ponedeljek in četrtek od 19.00 do 22.00 
8,00 € 

Thermana Laško 

bazeni in savne 20%, wellnes in zdr. storitve 10% 
10-20% 

Savna na Fakulteti za šport v Ljubljani  -  

vsak petek od 17.00 do 19.30 
10% 

Kamp Terme Banovci 10% 

 

HRVAŠKA   

Kamp Kanegra Umag 10% 

Kamp Solaris Poreč 15% 

Kamp Ulika Poreč 15% 

Kamp Koversada Vrsar 15% 

Kamp Sovinje Tkon na Pašmanu 5% 

Kamp Mlaska Sućuraj Hvar 5% 

ZDNS v sodelovanju z INF 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAROČILNICA na bilten »NATURIST« 
 

 

Tiskana oblika                       Elektronska oblika 

(ustrezno obkroži) 

 

Ime____________________________________________ 

 

Priimek_________________________________________ 

 

Naslov_________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________ 

 

Član društva naturistov (obkroži)       DA                       NE 

 

Leto rojstva_____________ 

 

V/Na_________________________dne_______________ 

 

Podpis_____________________ 
 

Izreži in izpolnjeno pošlji na: Zveza društev naturistov Slovenije, 

Miklošičeva 38/6, 1000 Ljubljana 

 

Člani Zveze društev naturistov Slovenije – ZDNS

 
 

 

DN "K NARAVI"  

Miklošičeva 38/6, 

 1000 Ljubljana 

Preds. Edo Krese, 

tel. 041/647 363 

 

DN "LOTOS" 

C. španskih borcev 4A,  

1000 Ljubljana 

Preds. Mojca Finec, 

tel. 041/670 366 
 

DN »MALI RAJ« 

Dolenje Polje 7A, 

8351 Straža 

Preds.  Jože Bradač 

tel. 041/642 905 

 

DN "TRIGLAV"  

S. Žagarja 21, 

 4240 Radovljica 

Preds. Cveto Trelc 

tel. 031/543 528 
 

TERME BANOVCI  

FKK kamp Sončni gaj 

Banovci 1, 9241 Veržej 

tel. 02/519 14 00 

http://www.iglusport.si/
http://www.iglusport.si/
http://www.panter-klub.si/
http://www.terme-banovci.si/terme.php?p=30232&ln=slo
http://www.istraturist.hr/Home.aspx?PageID=160
http://www.riviera.hr/objekt.aspx?j=CRO&o=cSolaris&s=o_objektu&d=PO
http://www.plavalaguna.hr/Objekti.asp?ObjectID=239823
http://www.maistra.hr/Home.aspx?PageID=128
http://www.zveza-zdns.si/sovinje.php
http://www.mlaska.hr/si/about_mlaska.php
http://www.naturist.si/k_naravi.php
http://www.naturist.si/lotos.php
http://www.naturist.si/triglav.php
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Reportaža z MEDNARODNEGA KONGRESA NATURIZMA 2018 
 

Mednarodna naturistična zveza INF-FNI vsaki dve leti 

organizira Svetovni kongres naturizma, ki je namenjen 

dogovarjanju in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj in 

promoviranje naturizma po svetu. Vmes so tudi volitve in 

sprejemanje finančnega plana, ter strategije razvoja Zveze za 

naslednji dve leti... Evropske zveze se srečujejo tudi na rednem 

vsakoletnem evropskem srečanju. Prisotnost posameznih članov 

je izjemnega pomena. Saj le tako lahko delimo dragocene 

izkušnje, si pomagamo z nasveti in iščemo skupne rešitve 

izzivov s katerimi se soočamo v naturizmu.  
 

 
 

Letos sva se kongresa udeležila Marko Gramc, predstavnik 

mladih naturistov, in moja malenkost. Žal je kar pet ljudi 

odpovedalo svojo udeležbo. Na pot sva se odpravila že dober 

teden prej. Poletela sva v Sevillo, jo doživela v vsej svoji lepoti, 

ter se čez par dni odpravila z avtobusom na jug Portugalske, v 

Faro, koder sva si spočila in se z avtom odpravila raziskovat 

naturistom prijazne plaže pokrajine Algarve. 

Obiskala sva tudi naturistični kamp Monte Barao, sredi puščavne 

pokrajine, kjer sva šotorila eno noč... Lepo urejena restavracija s 

teraso ob bazenu, zraven pa čiste sanitarije. Oskrbnik je dejal, da 

ima polno predvsem od novembra do aprila, ko se sem masovno 

preselijo avtodomarji s severa Evrope.  

Napetost je počasi naraščala in želela sva priti vsaj dan prej v 

Lizbono, na plažo Caparica. Potrebno je bilo še pripraviti nekaj 

malenkosti za predstavitev Slovenije, kot kandidatke za lokacijo 

naslednjega svetovnega kongresa leta 2020! Hvala vesolju, da je 

Marko računalniško spreten! In kongres se je 11.10. začel v 

zgornjem nadstropju hotela Caparica Mar s čudovitim pogledom 

na razburkan Atlantski ocean. Tokrat se ga je udeležilo kar 24 

nacionalnih zvez in trije dopisniki držav brez svojih naturističnih 

zvez. Pogrešali smo pozdrav domačinov in tiskovno konferenco, 

kot je to bilo v navadi pri prejšnjih kongresih ... Malezijka je 

pogrešala svojo zastavo ... O mladem predsedniku mehiške 

zveze Hectorju Martinezu in o popotnikoma Nick in Lins – The 

Naked Wanderers - bomo še veliko slišali in napisali.  

Opažena je bila večja prisotnost mlajše generacije na kongresu. 

Po napornih sestankih se je prileglo druženje ob hotelskem 

šanku in tam so se rojevale produktivne ideje. Predvsem v 

Evropi se tudi v naturizmu spopadamo z individualizmom. 

Želimo si več aktivnih druženj, obiskovanja in komunikacije. V 

prizadevanju za boljšo osveščenost prebivalstva o zdravem 

načinu življenja – naturizmu in razvijanju turistične ponudbe za 

naturiste je ključnega pomena sodelovanje na vseh nivojih. 

Predsedstvo INF ostaja enako, kot prejšnje leto. Spremembe so 

le pri predstavniku za družbene medije in zunanjih opazovalcih. 

Sestankovali smo v četrtek in petek, Marko pa se je skupaj z 

ostalimi spremljevalkami in spremljevalci delegatov odpravil na 

celodnevni izlet po bližnji okolici.  

Dan »D« je bila sobota, ko je bila na vrsti predzadnja točka 

dnevnega reda: določitev lokacije naslednjega kongresa 2020. V 

bistvu so me že od mojega prihoda v Lizbono kolegi iz drugih 

držav spraševali, če kaj vem o lokaciji za naslednji kongres. Uf, 

kar nekaj treme je bilo prisotne z moje strani pred uradno 

predstavitvijo kandidature lokacije Term Banovci in Slovenije. 

Kaj takega se pač ne zgodi vsako leto. Gre za sprejemanje 

odgovorne odločitve. Namig moje španske prijateljice, da se že 

šušlja, da bo ta lokacija izbrana, me je kar pomiril. Najprej sem 

predstavila nas, slovenske naturiste in ZDNS ter sodelovanje z 

INF in ostalimi članicami, nato Slovenijo, kot Zeleno destinacijo 

z vsemi našimi plusi in seveda podrobno predstavila lokacijo 

Term Banovci in regijo Prlekijo. Predstavitveni filmček o tej 

regiji jih je zelo navdušil. In prišel je trenutek glasovanja: 

Prisotni delegati so se soglasno strinjali, da bo naslednji 

Mednarodni kongres naturizma od 17. do 20. septembra 2020 v 

Sloveniji –  v Termah Banovci! Gre za izjemno priložnost, da 

Slovenci pokažemo kaj imamo in kaj znamo. Veselje v 

slovenskem taboru je bilo neizmerno.  

Marko je pripravil »Slovensko zeleno točko I FEEL 

SLOVENIA«, koder so si zainteresirani lahko postregli z 

gradivom in simboličnimi darilci, ki so jih prispevali Terme 

Banovci (Sava Hotels & Resorts) ter Slovenska turistična 

organizacija. Na srečo na poti nisva spila Markove odlične 

medice, ki sva jo naturistom ponudila skupaj z bučnimi semeni 

(simbol Pomurja). Vsi so nama čestitali in zaželeli veliko sreče 

in dobre volje pri organizaciji in izvedbi kongresa čez 2 leti pri 

nas. Juhej! :) 

ZDNS je predsednici portugalske zveze naturistov Felipi 

podarila simbolično darilce: v leseni škatlici: bučno olje, med, 

koledar in majico I feel Slovenija.  

Mission completed! Še nekaj dni sva vandrala po tej čudoviti 

deželi (Lizbona, Coimbra, Oporto) in se vrnila domov polna 

novih spoznanj, idej, informacij in s pomembno nalogo, ki je 

prva tovrstna v slovenskem naturizmu. Verjamem, da bomo tudi 

s tvojo pomočjo uspeli, dragi bralec / bralka.  
Maja Penko 

 

 
 

 
 



 

 


