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Pozdravljeni dragi naturisti, cenjene 

naturistke! 

Gregorjevo je že za nami in čas je za 

spomladansko številko biltena Naturist. Ne, 

pozimi nismo spali! Januarja smo se že uspešno 

predstavili na največjem turističnem sejmu pri 

nas. Društva so imela občne zbore, na Zvezi pa 

smo na sestanku skupščine sestavili okviren letni 

plan dogodkov in aktivnosti. 

Tu je že topla pomlad in s tem čas za nove 

začetke. Načrtov in idej je veliko. Velika 

motivacija za še bolj aktivno delovanje je seveda 

odločitev, ki je bila sprejeta lani v Lizboni, da bo 

naslednji Svetovni (!) kongres naturizma 

septembra 2020 v Sloveniji. 

Naturisti se bomo letos srečevali na dogodkih, ki 

jih bodo organizirala posamezna društva in Zveza. Ena od temeljnih zavez naturizma je tudi skrbi za okolje in tako 

se lahko pridružite članom DN K Naravi, ki bodo sezono začeli s čistilno akcijo; Lotosovci so organizirali teniški 

turnir. Vsi se že veselimo tradicionalnih srečanj v Solarisu, na Češkem, Szikiju, Sončnem gaju, Malem raju in 

povsod, kjer se zavedajo, da smo naturisti zelo dobri, kulturni in hvaležni gostje. 

Oktobra bomo šli na Mednarodno tekmovanje v plavanju v romantični Pariz. Pridi, luštno bo. Podrobnosti sledijo 

na naslednjih straneh, berite nas na internetu in Facebooku, še najraje 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. 

Čudovito, toplo, igrivo, norčavo in plodno pomlad vam želim! 
Maja Penko, predsednica ZDNS 

 

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2019......... 

Enkratna objava Vse 3 izdaje 2019 

  

 *GRATIS 30 dnevna objava banerja 

468x60 pix na naši spletni strani 

www.naturist.si 

**GRATIS 30 dnevna objava banerja 

120x60 pix na naši spletni strani 

www.naturist.si 

 

Zadnja stran 

1/1  

250,00 € 

Notranje strani 

1/1  

210,00 € 

1/2  

125,00 € 

Zadnja stran 

1/1* 

685,00 € 

Notranje strani 

1/1 ** 
580,00 € 

1/2  

320,00 € 
 

 

 

Bilten 

NATURIST 

izdaja: 

ZDNS, 

Miklošičeva 

38/6, 

Ljubljana 

Tel. 

031/524 610 

 

Ureja in 

oblikuje: 

Jože Puc 

Email 

jozepuc 

@gmail.com 

 

Bilten izhaja 

trikrat letno: 

pomlad 

(marec), 

poletje (junij) 

in jesen-zima 

(november). 

 

Avtor 

fotografije na 

naslovnici: 

Jožko 

 

Naklada: 600 

izvodov 
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 DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE, ZDRAVEGA  
ŽIVLJENJA IN PUSTOLOVŠČIN 

 

Vljudno vas vabimo na 27.  prvomajsko srečanje  
v Hotel Resort »FUNTANA«  pri VRSARJU  

od 1. do 4. maja  2019 
 

https://www.maistra.com/funtana-vrsar 
 

Sprehajali se boste lahko po prijetnem spomladanskem soncu, kolesarili po prelepi okolici ali pa se preizkusili v naslednjih tekmovanjih: 
TENISU, ODBOJKI, NAMIZNEM TENISU, PIKADU, ŠAHU, BALINANJU ali  METU PODKVE. 

V vseh disciplinah bomo podelili medalje. Srečanja se lahko udeležijo vsi člani društva LOTOS, ki so plačali članarino, ne glede ali 
bivajo v hotelu ali pa v bližnji okolici. 
Vabljeni tudi člani drugih naturističnih društev, ki so v svojem društvu plačali članarino. Vsi, ki boste s seboj pripeljal i kolesa, jih boste 
lahko shranili v hotelski kolesarnici. 
 
Nastanitev v  1/1, 1/2 in 1/3 posteljnih sobah: 
Cena za ŠTIRI dni (3 nočitve) od srede 1. maja  do sobote 4. maja 2019 je: 

Odrasli (polpenzion 1/2) 130,00 € po osebi 

Odrasli (polpenzion 1/1) 162,00 € po osebi 

Odrasli (polpenzion 1/3) 120,00 € po osebi 

OTROCI: 

Otroci do 1.99 leta v sobi z dvema odraslima BREZPLAČNO 

Otroci od 2. do 9.99 leta na dodatnem ležišču z dvema odraslima BREZPLAČNO 

Otroci od 10. do 18. leta na dodatnem ležišču z dvema odraslima 50 % popusta 

V ceni je vključena uporaba športnih terenov za razpisana tekmovanja, turistična taksa ter pijača pri večerji. Tisti, ki se boste 
udeležili tenisa, boste prispevali še za najem igrišča. Cena bo odvisna od števila tekmovalcev. 

Doplačilo za dodaten dan:  - v sobi 1/2 43 €/dan po osebi 
                                            - v sobi 1/1 54 €/dan po osebi 
                                            - v sobi 1/3 40 €/dan po osebi 
Agencija SKI&FUN, Leskoškova 12, Ljubljana, pobira prijave do petka, 12. aprila 2019, oziroma do zapolnitve želenih sob. Ob 
prijavi je potrebno vplačati 40 € akontacije in članarino za DN LOTOS za leto 2019 v višini 15 € (za vse starejše od 18 let) ali 
družinsko 30 € (velja za družine z otroki mlajšimi od 18 let). Prosimo prinesite gotovino. Dokončno plačilo je treba izvesti do torka, 23. 
aprila 2019. V primeru odpovedi akontacija ostane agenciji. 

 
Program tekmovanj: 

Sreda, 1. maj 2019 

09:00 -10:00 Zbor za tekmovanja pri recepciji hotela Resort FUNTANA 

 OTVORITEV SREČANJA OB 10:30  

10:45 Žrebanje za TENIS MOŠKI PARI, ŽENSKI PARI (samo prisotni in takoj 
pričetek z igrami) 

11:00 Prijave za BALINANJE z lesenimi kuglami  

13:00 Začetek tekmovanja v BALINANJU 

Popoldne Prijave za ODBOJKO NA MIVKI, NAMIZNI TENIS (moški in  ženske) in ŠAH 

15:00 -18:00 PIKADO - moški, ženske in otroci do 12 let 

19:00  Večerja, žrebanje ekip za ODBOJKO NA MIVKI 

Četrtek, 2. maj 2019 

09:00 TENIS - finale 

10:00 -12:00 BALINANJE - nadaljevanje 

11:00 ODBOJKA NA MIVKI - pričetek tekmovanja 

13:00 ŠAH – pričetek tekmovanja 

14:00 NAMIZNI TENIS - pričetek tekmovanja 

14:00 MET PODKVE - pričetek tekmovanja 

15:00 - 18:00 BALINANJE - nadaljevanje tekmovanja 

16:00 – 18:00 PIKADO - drugi krog - moški, ženske in otroci do 12 let 

Petek, 3. maj 2019 

09:00 ODBOJKA  NA MIVKI – nadaljevanje s tekmovanjem (prioriteta) 

13:00 Zaključni boji v vseh disciplinah 

19:00 Večerja, podelitev priznanj in pokalov v vseh disciplinah,  

 ZABAVA S PLESOM 

Sobota, 4. maj 2019 – po zajtrku odhod domov 
 
 

Za dodatne informacije se obrnite na naslov društva LOTOS, drustvolotos2019@gmail.com  ali za nastanitve SKI&FUN - Damjan 
Habjanič, tel. 01/600-80-87,  za športna tekmovanja - Ladislav Hafner, tel. 041/686-352, ostale informacije - Jožef Pernarčič, tel. 040/ 
391-091 

 
Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.                                                Predsednik DN Lotos Sveto Tomašević 
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47. SREČANJE NATURISTOV 

ALPE - ADRIA (9.6. - 16.6.2019) 
 

Dragi prijatelji naturizma,  

vabimo vas, da se nam pridružite na že 47. 

družinskem športno – zabavnem srečanju 

naturistov dežel Alpe-Adria, ki ga organizirata 

INF in Solaris Camping Resort. 
 

Prijave na športne aktivnosti so OBVEZNE! Do 25.5. 

javite športnemu referentu društva v katerih dejavnostih 

boš sodeloval/a.  

 

Rezervacijo namestitve uredite direktno s Solarisom: 

-  preko interneta - sobe in apartmaji: 

https://www.valamar.com/en/apartments-porec/naturist-

resort-solaris 

-  preko interneta - kamp: https://www.camping-

adriatic.com/sl/solaris-naturisticki-resort-porec 

- po e-pošti ali telefonu - sobe in apartmaji: 

reservations@valamar.com ali +385 52465000 

- po e-pošti ali telefonu - kamp parcele: 

camping@valamar.com ali +385 52 465010 

 

Obvezno navesti promocijsko kodo za popust: 411 

 

Rezervacija storjena do 15.5. garantira 10% popust za 

sobe, apartmaje in parcele (standard, Comfort in Comfort 

Mare) za čas srečanja. 
 

PROGRAM srečanja 

 
nedelja, 9.6.2019 

Prihod udeležencev 

 

ponedeljek, 10.6.2019 do vključno srede, 12.6.2019 

10:00 - Qi Gong 

13:00 - Joga 

15:00 - Ustvarjalni ples 

Vse aktivnosti potekajo v bližini teniških igrišč. 

 

četrtek, 13.6.2019 
14:30 - Šah 

14:30 - Gorsko kolesarjenje (Start) 

14:30 - Badminton (na teniških igriščih) 

17:00 - Kros (otroci) 

17:00 - Kros (odrasli) 

17:00 - Vlečenje vrvi 

 

petek, 14.6.2019 

09:30 - Gorsko kolesarjenje (nadaljevanje) 

09:30 - Odbojka (začetek) 

09:30 - Namizni tenis 

12:00 - Odmor 

14:30 - Pedalini (plaža pod bazenom) 

14:30 - Odbojka (nadaljevanje) 

14:30 - Namizni tenis (nadaljevanje) 

sobota, 15.6.2019 

09:30 - Balinanje (začetek) 

09:30 - Pedalini (nadaljevanje) 

12:00 - Odmor 

14:30 - Balinanje (nadaljevanje) 

14:30 - Odbojka na mivki (začetek) 

20:00 - Gala večerja (Obvezna rezervacija na recepciji za goste 

brez polpenziona!) 

Cena: 140 HRK na osebo 

 

nedelja, 16.6.2019 

10:00 - Srečanje z odgovornimi za šport in zaključek srečanja 

Alpe-Adria 
 

 
 

 

Vsi gostje SOLARISa ste dobrodošli, da se nam pridružite!
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Srečanje naturistov Venuše - ATC Merkur  

Pasohlávky Češka - 21.6. - 23.6.2019 
 

Naši prijatelji iz Češke nas vabijo na srečanje naturistov na 

naturistično plažo v ATC Merkur, ki se nahaja le nekaj 

kilometrov od avstrijske meje. Več o kampu najdete na  

https://www.kemp-merkur.cz/ 

 

Nastanitev je možna v bungalovih ali kampu. 

Cene nastanitve v bungalovih se gibljejo med 250 in 350 Kč na 

osebo na dan in je potrebna čimprejšnja rezervacija. 

 

Prehrana: 

- v restavraciji Nahač na FKK plaži 

polni penzion 300 Kč 

- v ostalih številnih lokalih v kampu ali okolici 

 

Program: 

- petek,  21.junij:  

prihod in večerja 

- sobota, 22.junij:  

druženje in športne aktivnosti na plaži 

(plavanje, tek, pedalino, joga, petanka, odbojka, …) 

druženje z glasbo in plesom 

- nedelja, 23.junij: 

       nadaljevanje druženja 

 

Prijave do 30.4.2019 zbira Maja Penko na 031 524 610  

ali email majapenko33@gmail.com 

 

300 Kč = približno 12 €  

 

 

mailto:majapenko33@gmail.com
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Nov upravni odbor in akcije DN Lotos 
 

Na občnem zboru društva 31.1.2019 je bil izvoljen NOV 

UPRAVNI ODBOR v sestavi: 

Sveto Tomašević - predsednik  

Jožef Pernarčič - namestnik predsednika 

Aleška Bernot Pernarčič -  tajnik in kulturni animator 

Alenka Cerar - organizator športnih tekmovanj 

Lado Hafner organizator športnih tekmovanj 

 

V februarju smo v SITI TEATRU obiskali koncert Nuške 

Drašček - Re-Belle, ki je posvečen Edith Piaf. Zadnjo soboto v 

februarju smo imeli prvi tenis turnir LOTOS GRAND SLAM 

2019, ki ga letos organiziramo že petnajsto leto. Ostali trije bodo 

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

pokale za najboljše igralce v skupnem točkovanju vseh štirih 

turnirjev. Tekmovanje v tenisu je tako 

za dekleta, kot tudi moške.  

Od 1. do 4. maja 2019 bomo 

organizirali že 27. prvomajsko srečanje 

LOTOS 2019 na morju (FUNTANA 

Vrsar). Preko poletja se bomo 

udeleževali akcij, ki jih bodo 

organizirala druga društva, oz. bodo 

organizirana s strani ZDNS. Konec avgusta bo izlet v hribe 

(Velika planina), sredi septembra pa bomo odšli na tradicionalni 

izlet v tujino. Predlogov je več: Litva Latvija, Irska, Škotska. Za 

Martinovanje smo si letos izbrali Vipavsko dolino (vinska klet 

Petrič). V novembru si bomo ogledali še kakšno gledališko 

predstavo. Za vse ostale akcije bodo naši člani obveščeni preko 

novega maila drustvolotos2019@gmail.com in FB. 
Aleška Bernot Pernarčič 

 

Občni zbor DN Mali raj 
 

 
 

Ponovno je leto hitro minilo, novo leto je mimo in naše oči in 

misli so usmerjene v prihajajoče leto. Poleg vseh ostalih 

aktivnostih je potrebno pripraviti vse potrebno za sklic zbora 

članov društva, ki mora biti sklican do konca meseca februarja. 

Letos je bilo tudi volilno leto in zato je bilo poleg poročil za 

minulo leto in načrtov za tekoče leto, še nekaj več priprav.  

Zbor je bil sklican v petek, 22. 2. 2019 v Gostišču Kolesar na 

Dolenjih Sušicah, kjer organiziramo sestanke že desetič 

zaporedoma. Po izvolitvi delovnega predsedstva so bila podana 

vsa poročila na katera prisotni člani niso imeli pripomb in so bila 

soglasno potrjena. Tudi finančni plan in plan dela sta bila 

soglasno sprejeta. Pri finančnem planu je bilo ugotovljeno, da 

financiranje društva izhaja samo iz plačane članarine, saj na 

sponzorstva ali donacije je v teh časih težko pričakovati odziv 

podjetij ali posameznikov.  

Pri planu dela smo dali poudarek na sodelovanje pri aktivnostih 

ZDNS in z ostalimi društvi. Bomo pa že v mesecu marcu 

organizirali delovno - čistilno akcijo in v mesecu maju izlet 

oziroma strokovno ekskurzijo na področje, ki nam še ni 

poznano, mora pa biti zanimivo tako, da vsak najde nekaj za 

sebe. Določili smo štiri člane, da pripravijo vse potrebo, si tudi 

fizično ogledajo izbrano destinacijo in pripravijo plan stroškov.  

Kot sem že omenil so bile na dnevnem redu tudi volitve. Člani 

društva so podprli predlog, da vodenje društva za naslednja štiri 

leta zaupajo dosedanjem vodstvu in upravnem odboru. 
 

Jože Bradač
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Občni zbor Društva naturistov K naravi 2019 
 

Zopet je prehitro minilo že tako kratko leto. Pravkar smo naredili 

plan dela društva, že preverjamo, če smo postorili vse, kar smo 

si zadali. Dela ni bilo malo. V januarju in februarju smo 

sodelovali na sejmu NATURA ALPE-ADRIA, potem pustovali 

v Termah Bioterme, v marcu imeli svoj in občni zbor Zveze, v 

aprilu sem imel sestanek z ljubljanskim županom G. Jankovičem 

na temo FKK prostora ob reki Savi (morda bo v prihodnosti), 

naše članice in člani so se udeležili čistilne akcije v Bohinju, v 

maju smo se odpravili na Zasavsko goro (Miro in Tatjana sta se 

zelo potrudila, imeli pa smo tudi dobrega vodnika Kolenc 

Zvonkota), junija smo sodelovali na mednarodnem srečanju 

naturistov ALPE – ADRIA v Solarisu (Hrvaška), v juliju je 

srečanje na madžarskem zaradi premalo prijav odpadlo, smo pa 

bili v avgustu toliko bolj številčni na mednarodnem srečanju 

naturistov v Termah Banovci, septembra sem poslal dopis gospe 

Maji Uran Maravič (strategija razvoja turizma v Sloveniji) in ji 

predstavil naturizem kot turistično in tržno nišo. Slab odziv. 

Imeli smo tudi pohod po obronkih Rakitne, v novembru smo 

prekrasno krstili Martina v Ormožu in vasi Kog, leto pa 

decembra zaključili v restavraciji VIA – BONA. Brez sestankov 

IO društva ni šlo, prisostvovali pa smo tudi na sestankih Zveze.  

Je bila pa tudi ZDNS aktivna, INF (mednarodno naturistično 

združenje) nam je dodelilo organizacijo svetovnega kongresa 

naturizma, ko bo prihodnje leto (2020) v Termah Banovci. To bo 

izredna prilika za promocijo naturizma pri nas. Trudili se bomo, 

da bomo naturizem kot vejo turizma, načina življenja v naravi, 

načina preživljanja prostega časa in dopusta tako v Sloveniji kot 

tudi v tujini predstavili zato pristojnim inštitucijam, turističnim 

organizacijam, v vladi zato pristojnim resorjem. In da bo 

posledično s teh strani kaj več posluha za to tako obetajočo  

turizma pri nas. 

V svetu je naturizem zelo priljubljen, že v naši bližini (Avstrija, 

Madžarska) je kar nekaj FKK kampov. Žal pa kljub temu, da 

smo naturisti izredno dobri gostje, na hrvaškem naturistične 

kampe zapirajo. Je pa tu izredna prilika za nas. Veliko tujcev je 

naturistov, veliko lastnikov avtodomov bi se ustavilo in 

preživelo dopust pri nas, pa se nimajo kje. Le ustaviti jih 

moramo in jim ponuditi poleg naših lepot še naturistična 

doživetja.  

Letos smo si ponovno naložili veliko dela. Bili smo ponovno na 

sejmu NATURA ALPE-ADRIA, imeli Občni zbor društva, smo 

pa tudi dostojno pokopali Pusta v prekrasnih Termah Paradiso, 

ki omogočajo v sklopu OAZE SAUN golo kopanje. Čaka nas 

veliko dela, veliko dogodkov in resnično upam, da se bomo 

videli ne samo pri plačevanju članarine temveč tudi na naših 

srečanjih, dogodkih, druženjih. 
Edo Krese, predsednik DN K naravi 

 
  

 
 

PLAN AKTIVNOSTI DN K NARAVI ZA LETO 2019 
 

Januar: 

- Sestanek IO DN K naravi - 22.1.2019 

- Občni zbor ZDNS - 28.1.2019 

- Udeležba na sejmu NATURA ALPE - ADRIA - 30.1 .- 

2.2.2019 

Februar: 

- Občni zbor DN K naravi - 22.2.2019 

-  Izredna skupščina ZDNS – nadomestne volitve -

26.2.2019 

Marec:  

- Pustovanje v Termah Paradiso - 1.3. - 3.3.2019 

- Oddaja zaključnega računa na DURS in AJPES 

April: 

- Sestanek IO DN K naravi - 2.4.2019 

- Dan zemlje - čiščenje brega reke Save, rekreacijski 

prostor - 13.4.2019 

Maj: 

- Izlet v  hribe - 18.5.2019 

- Priprave na srečanji ALPE – ADRIA in Venuše  

Junij: 

- Sestanek IO DN K naravi - 4.6.2019 

- Srečanje ALPE – ADRIA Solaris - 9.6. – 16.6.2019 

 

 

- Sestanek INF- Svetovni kongres naturizma - 

Sava&Resors - 17.6.2019 

- Srečanje Venuše na Češkem – 21.6.-23.6.2019 

Julij: 

- Vikend naturistov v kampu Dragočajna ali v FKK 

kampu Sabotnik ob Hodeškem jezeru Avstrija 

www.fkk-sabotnik.at - 5.7. – 7.7.2019 

- Družinsko-športno srečanje Madžarska – SZIKI pri 

Szegetu 22.7. – 28.7.2019 

Avgust: 

- mednarodno srečanje v termah Banovci - 30.8. - 

1.9.2019 

Oktober: 

- Sestanek IO DN K naravi - 1.10.2019 

- Planinski izlet 

November:  

- Izlet – martinovanje 9.11.2019 

December: 

- Prednovoletna zabava - 15.12.2019 

 

 Aktivno sodelovanje pri organizaciji svetovnega 

kongresa naturistov. 

 Sodelovanje na dogodkih drugih društev in Zveze. 
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Sejem Natura Alpe Adria 
 

 
 

Tale prostor pa ni slab, sem si mislil, ko sva v torek z 

predsednico Zveze Majo prišla na Gospodarsko razstavišče 

pripraviti našo stojnico. V stekleni dvorani so bili parkirani 

avtodomi, poleg nas revija Avtodom, pa Caravaning Club 

Slovenije, pobudnik urejanja počivališč za avtodome 

Camperstop, najlepše pa so bile brhke predstavnice Velenja in 

njihovega jezera. Kljub temu pa nama je uspelo pripraviti naš 

prostor in sejem se je lahko pričel. 

V sredo sva bila polna pričakovanj kar malo prezgodaj na 

položaju. Po rokovanju s sosedi so pričeli prihajati prvi 

obiskovalci in izkazalo se je, da sem imel glede lokacije prav. 

Zanimivo je bilo opazovati sramežljive, pa vendar radovedne 

poglede na našo stojnico in kmalu so se pričeli pri nama tudi 

ustavljati. Kje v Sloveniji so naturistični kampi, kje se lahko goli 

kopamo, kako se razvija naturizem pri nas, kaj se dogaja na 

Hrvaškem so bila njihova najpogostejša vprašanja. Seveda so 

obiskovalce zanimale tudi ugodnosti, ki jih nudi članstvo, pa 

aktivnosti društva, druženje in veliko besed je bilo o samem 

pojmu naturizma. Obiskali in razveselili pa so naju tudi 

razstavljalci, s katerimi sva se spoznala na lanskem sejmu. 

Kakor prejšnje leto sta bila tudi letos sreda in četrtek bolj v 

znamenju mladine, med njimi pa so bili tudi junaki-nje, ki so se 

ustavili in poklepetali z nama. Na najino veselje pa smo z 

»garanjem« (na pomoč so nama prišli Frenk, Danica, Helena, 

Mimi in Jožica) pričeli v petek in nadaljevali v soboto. Spoznala 

sva naturiste, ki so bili prisotni pri ustanovitvi Zveze naturistov 

1972 leta v Koversadi, poklepetali in izmenjali izkušnje, mnenja 

o naturizmu pri nas in v tujini, se posvetovali, kako bi naturizem 

pri nas in pri naših turističnih delavcih predstavili kot zelo 

perspektivno tržno nišo, kako bi lastnikom kampov, term, 

hotelov dopovedali, da poleg plaž potrebujemo tudi bazen, 

morje, reko ali potok. In ko smo obiskovalcem povedali, da bo 

naslednje leto pri nas svetovni kongres naturizma, so nas z 

navdušenjem podprli in se strinjali, da bo to za nas izredno dobra 

promocija. Sejem smo tudi izkoristili za obveščanje 

razstavljalcev – ponudnikov turističnih uslug o kongresu, smo pa 

tudi spoznali, da nas čaka še ogromno dela. Videl sem, da vidijo 

v svetovnem kongresu idealno priliko za svojo promocijo, imajo 

pa še zavore glede golote pri njih. Navdušen je bil tudi lastnik in 

izdajatelj revije Avtodom gospod Vizovišek Rok, sam 

zaprisežen naturist in dogovorila sva se za obširen članek o 

naturizmu v eni od prihodnjih revij, kajti tudi med lastniki 

avtodomov je veliko nudistov, ki nas podpirajo. 

Kako čas teče, že je tu sobota, bližal se je večer, obiskov naše 

stojnice pa ni in ni bilo konec. Toliko spodbudnih, lepih besed 

nisem tudi v sanjah pričakoval. Neverjetno veliko obiskovalcev 

sejma je tudi nudistov, celo naturistov, ki preživljajo prosti čas 

in dopust v hrvaških kampih, drugod v tujini pa niso naši člani. 

In se tudi ne čudim. Ne poznajo nas, ne vedo, kaj lahko 

pričakujejo od članstva, kaj jim lahko nudimo. In tu nas čaka še 

veliko dela. To, da smo bili prisotni na sejmu, se je izkazala kot 

zelo dobra poteza in obenem izredno dobra promocija za društva 

in Zvezo. Nismo dobili veliko novih članov in to tudi ni bil naš 

namen, so nas pa ljudje spoznali, ugotovili, da smo prijetni 

ljudje, ki imamo radi naravo, živali, soljudi, ki se radi družimo in 

ki vse to začinimo z goloto.  
Edo 

 

 

Nina Gazibara 
 

Nina Gazibara velja za eno od lepših Slovenk in čeprav ima že 

krepko čez 60 let, je še vedno zelo postavna. Nekdanja 

manekenka, fotomodel in miss Slovenije 1972 se je pred leti 

upokojila. Znano je, da Nina ne mara mokrih kopalk na sebi: 

"Sem naturistka, in ne nudistka. Ne hodim v nudistične kampe, 

ker mi to pač ni všeč. Rada sem naturistka, torej da se slečem 

tam, kjer ni ljudi. Včasih smo z družino hodili v majhno hišico 

na samem na Kornatih, kjer smo se lahko v miru kopali goli. 

Zdaj pa že deveto leto hodimo v Grčijo, na otok Lefkas. Na 

javnih plažah je seveda tudi tam strašanska gneča. Če se 

odmakneš 500 metrov stran, pa lahko najdeš svojo rajsko plažo. 

Tako imam zadnja leta na sebi pohodne sandale, nahrbtnik in 

senčnik. Do samotnih plaž je namreč lahko dolga in naporna pot 

in je včasih treba tudi plezati. Za luksuz samotne plaže se je pač 

treba potruditi. In potem se pred tabo odpre krasno morje, 

nobene gneče na plaži in lahko se slečem. Moram pa reči, da je 

vse težje najti lepe, a samotne plaže. Na Lefkasu se moramo 

vsako leto bolj potruditi, da priplezamo do tistih res rajskih plaž. 

Pomembno je, da imamo s seboj veliko vode, sadje in seveda 

senčnik, saj na teh plažah ni nobene sence. Kaj naj rečem, 

enostavno sem se odvadila imeti na sebi mokre kopalke," v 

smehu zaključi Nina. 
 

 
vir: slovenskenovice.si 
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Pustovanje v Termah Paradiso 
 

V petek 1. marca je resda že zjutraj sijalo sonce in temperature 

so močno presegale lanska povprečja, a mi smo šli vseeno 

preganjat Zimo in zganjat pustne norčije. Ker je vredno sem pa 

tja odkriti kak novi del naše ljube Slovenije, smo se odpravili na 

vzhodni del, v Dobovo. To je naselje v Občini Brežice, ki stoji 

na široki ravnini ob Savi, ob železniški progi Ljubljana–Zagreb, 

s pomembno obmejno železniško postajo. Naselje ne bi bilo nič 

posebnega, če tu ne bi zgradili čudovitega kompleksa term.  

Hotel Spa & Wellness Paradiso je blizu avtoceste, železniška 

postaja Dobova pa se nahaja nasproti hotela, tako da je lahko 

dostopen iz katerekoli smeri. Iz Ljubljane je 110 km, iz Zagreba 

pa 25 km.  

Namestili smo se po lepih, modernih in prostornih sobah z 

balkonom, prijaznim tudi za tiste redke kadilce (jeahhh … 

pepelnik je bil na mizici!) in lepo osončenim pogledom na 

bazene. Dani in Majda sta imeli celo prestižno sobano z masažno 

kadjo a kaj, ko ni bilo časa za vse razvade. 

Že v petek smo se šli pregret v čudovitih 8 savn v dveh 

nadstropjih: kromo finska, zunanja gozdna, čokoladna (ah, le 

kako sem to zamudila), Hammam, solno-zeliščna, bio 

panoramska (z velikim oknom, kaj pa naj bi bilo tu bio, pa ne 

vem), parna in infra rdeča savna. Pa razkošni počivalni prostori s 

tremi vodnimi posteljami in masažno posteljo, tuši pri vsaki 

savni, ter dovolj velik notranje-zunanji bazen. Ker nam je bilo 

vreme naklonjeno smo se lahko tudi zunaj sončili goli. Ne moreš 

verjeti, goli na začetku marca! 

V prijetni samopostrežni restavraciji smo si privoščili ''sve što 

kuča nudi''. Hrana je odlična in osebje zelo prijazno. 

V soboto smo šli pa na izlet. Ogledali smo si repnico pri 

Kovačičevih na Bizeljskem. 

Gospodar nam je za dobrodošlico postregel z orehi v suhi češplji 

… njami, potem smo si ogledali njihovo repnico, ki jo s prijatelji 

vsake toliko poglobijo. 

Striček Google navaja: Repnice so jame, skopane v 

kremenčevem pesku, ki ga je na območju Bizeljskega pred 

milijoni let naplavilo Panonsko morje. Ime so dobile po repi, ki 

so jo ljudje poleg drugih poljskih pridelkov shranjevali v njih. 

Peščene luknje spadajo med avtohtono naravno, zgodovinsko, 

etnološko in kulturno dediščino tega območja. Zaradi večletne 

uporabnosti in enkratnosti njihovega nastanka so zanimivost ob 

Bizeljsko-sremiški vinski turistični cesti. Zaradi stalne vlage 

okoli 95% in temperature okoli 8°C so bile v obdobju, ko ni bilo 

hladilnic in hladilnikov, najprimernejši prostor za shranjevanje. 

Ljudje pripovedujejo, da so tam spravljena jabolka ostala sveža 

in čvrsta do naslednje letine. Velika prednost pa je bila tudi ta, da 

pri gradnji repnic ljudje niso potrebovali gradbenega materiala. 

Njihovo uporabo lahko primerjamo s t.i. zemljankami – 

luknjami, izkopanimi v njive, kamor so ljudje, ki na svojih 

posestvih niso imeli možnosti kopanja repnic, tudi shranjevali 

ozimnico. Repnice so danes tudi idealen prostor za degustacijo 

značilnih vin bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša. 

Potem pa nas je gospodar bogato postregel z narezkom in 

domačim vinom. 

Radovedni kot smo, smo šli potem še na krajši sprehod mimo 

kmetije odprtih vrat Kelher, kjer v veliki ogradi gojijo srne in 

damjake (dokler se ne premaknejo, jih sploh ne vidiš v gozdu, 

tako varovalno barvo imajo), do doline z dvema velikima 

ribnikoma, kjer gojijo postrvi. Prijazni gospodar nas je povabil v 

svojo klet, kjer smo spet pokušali rumene kapljice in kupili 

odličen muškat (1,5 l samo neverjetna 2 evra!). Padla je ideja, da 

bi v poletnem času prišli za vikend s šotori in avtodomi, v 

ribnikih lovili postrvi in si pripravili žar pojedino, drug dan pa bi 

nam gospodarica skuha srnin golaž. Da o popitem vinu, sončenju 

golih ritk, pohajkovanju po okolici niti ne govorimo. 

Zvečer pa smo imeli cel disko žur. Večerjo so nam postregli v 

posebnem prostoru ob piceriji, čisto zraven hotela (včasih je bil 

to res Disco). Potem pa smo se šli našemit. 

Oooo … čez kako uro je bilo še bolj veselo v pisani druščini … 

dva ljubka mornarčka, čisto črna črnka, poslednji mohikanec,  

pater in nuna iz sosednjega samostana, navihani trotek in 

poskakujoča pikapolonica, vesela hipijevka in še ena disco girl, 

nič kaj strašni hudiček, ljubek ježek in gromozanska hruška 

Viljamovka, … in pa paket, ki eno bodočo upokojenko pošilja s 

hitro pošto na Bali, so se vrteli in poskakovali in vdihnili staremu 

discu novo življenje. Rajali smo do polnoči, potem pa stare kosti 

odnesli v posteljo. 

Naslednje jutro pa taaaak sonček, da smo se spet martinčkali ob 

 

Edi nam je obljubljal Raj in res smo ga imeli!  Zdaj nas ni več 

strah konca, saj glejte … kaj se nam obeta! 
Manja 
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Mednarodno plavalno srečanje naturistov 

Pariz 18.-20.10.2019 

 
Pariško društvo naturistov (ANP) bo letos organiziralo 

vsakoletno Mednarodno tekmovanje naturistov v plavanju, 

International swimming gala. Skupaj z Mednarodno naturistično 

zvezo INF in Francosko naturistično zvezo bodo pripravili 

krasen športno-zabavni dogodek, ki se ima zgoditi  

v soboto, 19. oktobra 2019.   

 

Vabljeni vsi ljubitelji plavanja in dobre družbe, da se pridružite 

naturistom s celotnega sveta od petka do nedelje  

18.-.20.10.2019. Tekmujete lahko v različnih plavalnih slogih, 

posamezno (prsno/kravl/hrbtno/delfin na 50 m) ali skupinsko 

(družinska štafeta 3x50 m, ekipna 4x50 m in 8x50 m).  

 

Nameščeni bomo v odličnem pariškem Generatorju v 

večposteljnih sobah. Imajo tudi nekaj dvo in štiriposteljnih sob 

za višjo ceno. 

Cena je 120 € na osebo in vsebuje: 

- 2x nočitev z zajtrkom, 

- 2x večerja, 

- sobotno kosilo in vstop na kopališče, 

- voden ogled Pariza v nedeljo v različnih jezikih, 

- presenečenje. 

 

Srečali bomo naturiste s celega sveta v izjemno prijateljskem 

vzdušju. Vabljeni vsi člani, plavalci in navijači, da se nam 

pridružite. Vsaka država lahko pripelje 42 udeležencev. O 

načinu potovanja se bomo dogovorili naknadno. 

 

 

Rezervirajte si ta termin za prijetno druženje in raziskovanje francoske metropole in se čimprej prijavite (najkasneje do 1.8.2019). Ob 

prijavi navedite tudi vaše podatke (datum rojstva – zaradi umestitve v različne kategorije) in ali boste potovali kot plavalec ali 

spremljevalec. 

 

Za več informacij in prijave na 031 524 610 ali majapenko33@gmail.com. 

 
 

Pomembnejši naturistični dogodki v 2019 
 

1. - 4.5.  Prvomajsko športno zabavno srečanje DN Lotos v 

Funtani (prijave do zasedbe prostih mest) 
 

9.- 16.6.  Srečanje naturistov regije Alpe Adria, Solaris v 

hrvaški Istri (prijave obvezne do 1.6.) 
 

21.- 23.6.  Češka -Veseli vikend naturistov »bez plavek« v 

Venuše - Pasohlavky  
 

7.7.  Svetovni dan naturizma (Severna polobla) 
 

22. - 28.8. - Mednarodno družinsko športno-zabavno srečanje v 

Szikiju Madžarska 
 

30.8. - 1.9.  Mednarodno družinsko srečanje naturistov v 

Termah Banovci (prijave do 10.8.) 
 

30.8. - 1.9.  Mednarodno prvenstvo v balinanju; Rutar Lido, 

Avstrija 
 

28.9. - 6.10.  Južnoevropsko družinsko srečanje naturistov v El 

Portus, Španija 
 

18. - 20.10.  Gala Swiming Pariz (prijave do 1.8.) 
 

8.12.  Svetovni dan naturizma (Južna polobla) 
 

decembra – prednovoletno srečanje naturistov Slovenije  
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POPUSTI 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Za uveljavljanje popusta je potrebno 

ob prihodu predložiti člansko izkaznico opremljeno z INF 

znamkico 2019 (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% 

LEPOTNI CENTER STIL: masaže po izbiri 10% 

TERME DOBRNA (vsak dan): 

- savne, bazeni: -20% 

- kopeli v hotelu Vita in  

Zdraviliškem domu: -30% 

20-30% 

SAVNA ZLATI KLUB TIVOLI LJUBLJANA 

(vsak ponedeljek in četrtek od 19:00-22:00) 
Cena 8 € 

THERMANA LAŠKO 

Bazeni in savne, wellnes in zdravstvene storitve 

Popust velja samo ob delavnikih. 

10% 

SAVNA NA FAKULTETI ZA ŠPORT 

LJUBLJANA 

- vsak petek od 17:00-19:30 

10% 

KAMP SONČNI GAJ TERME BANOVCI 10% 
 

HRVAŠKA   

Kamp KANEGRA UMAG 10% 

Kamp SOLARIS POREČ 15% 

Kamp ULIKA POREČ 15% 

Kamp KOVERSADA VRSAR 15% 

Kamp KONOBE na KRKU 15% 

Kamp SOVINJE TKON na PAŠMANU 5% 

Kamp MLASKA SUČURAJ na HVARU 5% 

FKK del kampa KAŽELA MEDULIN 10% 

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. Sveto Tomašević, 

tel. 040/391 091 
 

DN »MALI RAJ« 

Dolenje Polje 7A, 

8351 Straža 

Preds.  Jože Bradač 

tel. 041/642 905 

TERME BANOVCI 

FKK kamp Sončni gaj 

Banovci 1, 9241 Veržej 

tel. 02/519 14 00 

 

 

http://www.naturist.si/k_naravi.php
http://www.naturist.si/lotos.php
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Foto natečaj 2018 
 

 
 

Na septembra 2018 razpisan natečaj za naj fotografijo iz 

naturističnega življenja smo do 20. decembra 2018 prejeli 10 

fotografij. Na ZDNS smo izmed prispelih izločili neprimerne in 

avtorsko zaščitene fotografije in med ostalimi izbrali 6 

najboljših. Glasovanje je potekalo na www.naturist.si do 

31.1.2019. 

Zmagovalna fotografija je »Titanic se vrača« – avtor: Miro, 

Ljubljana. Drugo mesto »po ozkih stezicah« – avtor: Samo, 

Škocjan. Tretje mesto pa je zasedla fotografija »Brez naslova«  – 

avtor: Igor, Ljubljana. Avtorji zmagovalnih fotografij prejmejo 

praktične nagrade naših sponzorjev in dve članski znamkici za 

leto 2019. Obvestila o nagradah so prejeli po pošti. 
 

 
 

 
 

Vsem sodelujočim in sponzorjem natečaja se zahvaljujemo 

za sodelovanje, zmagovalcem pa iskreno čestitamo.  

 

Razpis za natečaj 2019 bo objavljen junija 2019 
 

 
 
 



 

 


