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JESEN – ZIMA 2016/2017  

Izteka se še eno leto, polno naturističnih 

dogodkov. Družili smo se na pohodih, v Malem 

raju, Solarisu, termah Banovci, na Češkem, 

Madžarskem, križarili po Jadranu, planinarili 

ter odšli na drugi konec Zemlje, na Novo 

Zelandijo, kjer smo uspešno zastopali Slovenijo 

na Svetovnem kongresu naturizma. Evropa se 

sooča z novimi izzivi tudi v naturizmu. S 

skupnimi močmi, odmevnimi akcijami, ter 

predvsem z vzgojo naših malčkov v 

naturističnem duhu bomo dosegli še mnogo več 

na področju osnovnih človekovih pravic in 

svoboščin.  

Decembra ponavadi delamo obračune sami s 

seboj in delamo načrte za naslednje leto.  

Pri ZDNS idej ne manjka. Decembrske dobre 

može pa vljudno naprošamo za lepo in svetlo 

pisarno – prostor za naša druženja in aktivnosti! 

Hvala! 

Naslednja številka biltena Naturist bo izšla 

spomladi 2017. Do takrat vam želim radosten 

zaključek leta, preživet v družbi vaših najdražjih oseb. Veselimo se malenkosti! Pojdimo v naravo! Obiskujmo naše 

čudovite savne in širimo duh naturizma povsod kjer smo.  

Srčno in ljubezni polno, zdravo ter uspešno leto 2017 vam želim! 
Maja Penko, predsednica ZDNS 

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2017......... 

Enkratna objava Vse 3 izdaje 

2017 

  

 *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 samo color 

250,00 € 

Notranje strani 

1/1 color 

210,00 € 

1/2 color 

125,00 € 

1/1 črno - belo 

85,00 € 

1/2 črno - belo 

50,00 € 

Zadnja stran 

1/1 samo color* 

685,00 € 

Notranje strani 

1/1 color * 

580,00 € 

1/2 color 

320,00 € 

1/1 črno - belo ** 

235,00 € 

1/2 črno - belo 

130,00 € 
 

 

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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Prednovoletno srečanje naturistov v Savni Zlati klub Tivoli - 19.12.2016 
 

Vabimo vas na prednovoletno prešerno srečanje naturistov 

ZDNS v Savno Zlati klub Tivoli, ki se bo zgodilo v ponedeljek, 

19. 12. 2016 s pričetkom ob 19. uri. Zavodu za šport Ljubljana se 

zahvaljujemo, da imamo tudi letos savne samo za nas odprte eno 

uro dlje!  
 

Urnik srečanja: 

19:00-22:00 – savne odprte za vse 

22:00-23:00 – podaljšano obratovanje savn samo za nas! 

23:00-24:00 – druženje (ob slanih, sladkih prigrizkih, ki jih boste 

prinesli s seboj), pijača s šanka (svoje pijače ne smemo vnašati) 
 

Letos bomo organizirali tudi srečelov oz. izmenjavo daril, zato 

naj vsak udeleženec s seboj prinese zavito darilce. :) 
Da bo parkiranje na parkirišču pod bazenom (ko zaviješ iz 

Celovške greš na LEVO parkirišče) brezplačno, parkirno kartico 

vzemi s seboj v Savno! 
 

Zaradi lažje organizacije dogodka so PRIJAVE OBVEZNE, saj 

bo le tako veljala ugodna cena 13,50 €/osebo.  

Prijave sprejemamo do vključno torka 17.12.2016 na 

telefonsko številko 041 665 315 (Jožko) ali po elektronski 

pošti na jozepuc@gmail.com. 
Vaša ZDNS 

 

 
 

 

 
 

V objektu Kopališče Tivoli se nahaja prenovljena savna Zlati 

klub. Pričakuje vas bogata ponudba savn (finske, infra in 

turške), masažni bazeni, notranji bazen za knajpanje, bazen 

za knajpanje nog, zunanji hladni bazen in dve čudoviti 

zunanji FKK terasi za sončenje. Vstopnice savne vključujejo 

obisk fitnesa, vodenih vadb in plavalnega bazena Tivoli (v 

okviru urnikov).  
 

Plavanje v mrzli vodi? 

Da, saj je zabavno in zdravo. 

 
 

www.naturist.si 
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Družinski dopust v FKK Orent na otoku Svetega Martina v 

Karibskem morju 

http://www.cluborient.com/ 
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Srečanje naturistov v Malem raju 
 

 
 

Mesec julij je v bistvu prvi pravi poletni mesec. Zato smo tudi 

letos drugi vikend v tem mesecu organizirali v Malem raju 

srečanje za vse naturiste, ki si želijo druženja v prijetnem 

vzdušju in lepem naravnem okolju. 

Začelo se je že v četrtek s prihodom prvih udeležencev, glavnina 

pa je prišla v petek. Osrednje dogajanje je bilo predvideno v 

soboto, ko so se nam pridružili še zadnji udeleženci in večja 

skupina naturistov iz Hrvaške pod vodstvom Davorina. 

Dopoldansko dogajanje sta popestrila še Andreja in Tadej s 

predstavitvijo air soft streljanja v tarčo. Za opoldansko kosilo so 

poskrbeli mojstri žara s svojimi dobrotami tako, da smo se 

morali po obilni hrani malo odpočiti. Po krajšem odmoru sta nas 

spravila na noge neutrudna Sandi in Slavka, ki sta pripravila en 

kup družabnih iger, da so si igralci dodobra razmigali ude 

gledalci pa do solz nasmejali dogajanju na prizorišču. Po 

napornih igrah se je ponovno prilegel krajši počitek v 

pričakovanju prvega mraka, ko je bilo napovedano potopisno 

predavanje »Z avtodomom po Korziki«, katerega je pripravil 

Sandi. Mrak smo čakali zaradi projekcije fotografij, s katerimi je 

Sandi izredno lepo in slikovito dopolnil doživeto opisovanje 

potovanja. Vsi smo dobesedno not padli in tudi vprašanj ni 

manjkalo, čas je hitro mineval in še opazili nismo, da je bila ura 

že krepko čez polnoč. 

V nedeljo zjutraj se je ponovno odlično izkazala naša Katja, ki je 

ob pomoči Danice in Boruta pripravila odličen Brbučev zajtrk, ki 

je bil hkrati zaključek uradnega dela srečanja. Zajtrk smo 

zaključili s podelitvijo simboličnih daril za najbolj zaslužne pri 

lepo izpeljanem dogodku. Druženje smo  nadaljevali še naprej do 

večera, nekateri pa so bivanje v Malem raju podaljšali še v 

prihajajoč teden. 
Jože Bradač 

 

 

Jesenski izlet po Beli krajini 
 

Letos smo se v društvu dogovorili, da namesto vsakoletnega 

kostanjevega piknika organiziramo izlet po bližnji okolici. Zakaj 

tako? V glavnem zaradi vremenskih razmer. Lani je kostanjev 

piknik odpadel zaradi neugodnih vremenskih razmer, zato tokrat 

nismo želeli, da nas spet vreme preseneti. In prav smo imeli, ker 

je to soboto, dan izleta spet deževalo, ampak mi smo se imeli 

super. 

Tako kot smo sklenili smo tudi naredili. Spet je Katja imela 

glavno nalogo, da najde primerne destinacije in moram jo 

pohvaliti pri njeni izbiri. Bilo je za vsakega nekaj, v glavnem pa 

je bil to izobraževalni, degustacijsko kulinarični izlet. Ja, res tudi 

izobraževali smo se. V Šoli brihtna buča smo celo izvedeli, da 

ima belokranjski odojek dva ušesa in štiri noge, pa še več, da v 

reki Kolpi plavajo na slovenski strani slovenske ribe in na 

hrvaški strani hrvaške ribe. Tudi to smo slišali kako jih 

prepoznati. 

No, začeli smo v Malem raju, kjer smo se zbrali in tudi odhod 

avtobusa je bil od tukaj. Peljali smo se mimo Semiča proti 

Metliki, naša prva postaja je bila v Rosalnicah pri gospe Mojci v 

Hiši dobrega kruha, dobesedno. Zvedeli smo vse o belokranjski 

pogači, okusili odlično obaro, da o čaju, kavi in domačem pecivu 

ne govorim. Za prste polizat. Od Mojce pa direktno v šolo, kjer 

nas je v Radovici sprejel strogi tovariš Jože. Gorje nekaterim, ki 

so klepetali ali celo jezik kazali tovarišu. V kotu je bil za take 

prostor za klečat posut z ajdo. Na koncu izobraževanja smo 

dobili tudi spričevala. G. Jože pa ni samo strog tovariš, ampak 

ima zelo lepo urejen muzej belokranjske hiše in muzej jamskega 

medveda starega več tisoč let. Na poti iz Radovice proti 

degustaciji vin pri Pečariču v Čurile, smo si ogledali še 

Vinomerske stelnike, kjer je Katje povedala nekaj o njih, kako so 

nastali in za kaj so jih uporabljali, ja, tudi za tisto na kar ste 

pomislili. Po tem smo pot nadaljevali proti Pečaričevim. Tam nas 

je gospodar Martin lepo sprejel, povedal veliko o trtah, o 

negovanju vina in seveda o pravilih pokušanja. Razkazal nam je 

vinsko klet in vse kas spada poleg, nato nas je povabil v lepo 

opremljen prostor za degustacijo, kjer se mu je pridružila še žena 

Polona in v prijetnem strokovno in kulturno obarvanem 

predavanju smo mi uživali ob vsaki kapljici pokušenega vina. Iz 

Čuril nas je avtobus odpeljal k izviru reke Krupe, kjer smo si 

najprej ogledali zanimiv najbolj vodnat izvir v Beli krajini, nato 

smo se peš nekaj sto metrov daleč odpravili še na kmečki 

turizem, kjer smo lahko praktično videli koliko ušes in nog ima 

dobro pečen odojek in seveda poleg ne sme manjkati tudi dobra 

frankinja ali metliška črnina. 
Jože Bradač 
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Sziki 2016 najbolj obiskan do sedaj 
 

 
 

Letošnjega športnega tedna v Szikiju na Madžarskem se je 

udeležilo največ naturistov do sedaj. V 35 disciplinah je 

tekmovalo kar 197 naturistov iz 11 držav.  

Slovenska udeležba je bila skromna, saj je na Madžarsko odšlo le 

8 naturistov. Kljub temu pa smo prav vsi tekmovali v najmanj 

treh disciplinah in vsak je najmanj enkrat bil med prvimi tremi. 

V odbojki smo bili zopet najboljši, zelo dobro smo tudi  potegnili 

vrv, metali gumo, porinili avto, plavali in "repali" na karaokah. 

Nič slabši nismo bili tudi v konzumaciji vseh vrst golažev in 

drugih specialitet, tudi tistih tekočih, ter v jutranjem zapiranju 

naturistične diskoteke.  
 

Organizacija je bila kljub pomlajeni ekipi dobra, tako da smo se 

ob koncu lahko pritožili le nad preveč zeleno travo, preveč 

mokro vodo in nad prekratkimi nočmi. Vsi pa smo bili edini, da 

naslednje leto pridemo spet.   
J.P.  

 

 
 

 
 
 

Tenis turnirji »Lotos Grand Slam 2016« 
 

Tudi v letošnjem letu smo imeli tenis turnirje pod skupnim 

imenom »LOTOS GRAND SLAM 2016«. Že več kot 10 let 

imamo člani društva naturistov LOTOS vsako leto 4 tenis 

turnirje dvojic; posebej imamo kategorijo deklet in posebej 

moških. Spomladanski in zimski turnir se igrata v dvorani, letni 

in jesenski pa praviloma zunaj na pesku. Na vsakem turnirju 

sodeluje med 8 in 12 igralcev in prav toliko igralk. Vsi 

tekmovalci dobijo določene točke glede na uvrstitev v vsakem 

turnirju posebej, za skupno zmago pa se štejejo točke vseh štirih 

turnirjev.  

V letošnji sezoni je bilo še posebno napeto pri moških, saj se do 

konca finala 4. turnirja ni vedelo kdo bo prvi, drugi in kdo tretji 

in kdo bo žal ostal brez pokala. Tudi v naslednjem letu imamo v 

planu pripraviti tekmovanje za LOTOS GRAND SLAM 2017, 

zato vabljeni vsi tenisači, da spremljate razpis za prvi turnir, ki 

bo že v februarju 2017.  

Posebej je potrebno pohvaliti naša člana, Alenko in Ladota, ki že 

več let skrbita za to, da turnirji nemoteno potekajo. 
Milan Finec 
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Foto natečaj 2016 - glasovanje 
 

Na spomladi razpisan natečaj za naj fotografijo iz naturističnega življenja smo do 15. oktobra 2016 prejeli 13 

fotografij. Na ZDNS smo izmed prispelih izločili neprimerne in avtorsko zaščitene fotografije in med ostalimi 

izbrali 10 najboljših. Sedaj se obračamo na vas, da z glasovanjem izberemo najboljšo. GLASUJETE LAHKO 

SAMO ENKRAT. Istočasno glasovanje poteka tudi na www.naturist.si. Glasovi s spletne strani in tisti zbrani 

tukaj, se na koncu seštejejo. Glasovanje poteka do 31.01.2017. Kupon najdete na strani 9. 
 

 

 
1.   Baška – avtor: Michele, Trst 

posneto: Baška / Krk 
 

 
3.   Čudovit razgled – avtor: Vlado, Ljubljana 

posneto: Solaris / Poreč 
 

 
5.   Novi prijatelj – avtor: Borut, Dornava 

posneto: Ada Bojana / Ulcinj 

 
2.   Vlečenje vrvi – avtor: Jože, Ljubljana 

posneto: Solaris / Poreč 
 

 
4.   Pravi trenutek – avtor: Jože, Kamnik 

posneto: Korzika 
 

 
6.   Morska deklica – avtor: Miha, Ljubljana 

posneto: Rovinj 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jozko/Desktop/natecajrazpis.php
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Foto natečaj 2016 - glasovanje 
 

 
7.    Hribčki – avtor: Sonja, Ljubljana 

posneto: Krk 

 

 
9.    Naturistično križarjenje – avtor: Marko, Krška vas 

posneto: Med dalmatinskimi otoki 

 
8. Pozdrav soncu  – avtor: Danuša, Ljubljana 

posneto: Izola / Bele skale 

 

 
10.   100% naravno – avtor: Milan, S. Banovci 

posneto: Ada Bojana 
 

 

  

 

Foto natečaj 2016 - kupon 
 

Glasujem za fotografijo št. ______________ 

 

Ime in priimek_______________________________________ 

 

Naslov_____________________________________________ 

 

Izreži in pošlji na: ZDNS, Miklošičeva 38/6, 1000 Ljubljana Do 31.1.2017! 

 

Napoved pustovanja  DN K naravi v Lendavi 2017 
Kako hitro mineva čas. Kmalu se bomo poslovili od starega leta na naši prednovoletni zabavi v gostilni 

Štern, Zveza nam pripravlja tradicionalno prednovoletno srečanje v Savni Tivoli. Po novem letu pa nam 

dolenjsko društvo Mali raj pripravlja ponovoletno čofotanje v reki Krka. In že je tu pust.  

Pust bo drugo leto konec februarja. In ker smo naturisti, se spodobi, da ga praznujemo v naših 

tradicionalnih kostumih;  to je goli. To pa nam trenutno omogočajo edino Terme Lendava. Prijazno osebje 

term nam bo pripravilo program, okvirno pa vam lahko izdam, kaj nam pripravljajo. 

 

Prihod: petek, 24.2.2016 -  prijava od 13. ure dalje       

Odhod:  nedeljo, 26.2.2017 -  izpraznitev sob do 10. ure  

Nastanitev : sobe v hotelu ali apartmaji ob hotelu 

Program pustovanja  
 petek:  prihod, namestitev, večerja in prosto     

sobota:  pohod na stolp Vinarium, voden ogled mesta Lendava, sinagoge, muzeja meščanstva, kulturnega 

doma, zvečer pustna zabava ob živi glasbi, izbor mask 

nedelja:  celodnevno kopanje, prosto 
 

Do stolpa Vinarium pridemo peš po lepi asfaltirani ozki cesti, ki se rahlo vzpenja, v dobrih 45 minutah. Za 

vse, ki te poti nebi zmogli, bo organiziran prevoz s kombijem. Če nam bo vreme naklonjeno, bomo uživali 

v prekrasnem razgledu po naši prelepi severovzhodni deželici. 

 

Drage naturistke in dragi naturisti. To je samo osnutek programa, vse natančne podrobnosti (cene, točni datum) bodo objavljene 

pravočasno. Upravni odbor pa obljublja, da se bo potrudil, da bomo preživeli skupaj čim več lepih in zanimivih skupnih dni. 
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Srečanje v Banovcih 
 

 
 

Vremenska napoved je to leto obljubljala najlepše vreme, kar si 

ga lahko izmislimo in kdor je le mogel,  je prišel kakšen dan 

pred dogovorjenim vikendom. Torej, del druščine je prispel na 

cilj že v četrtek (eni prej, drugi kasneje) in smo razporedili svoja 

bivališča po travi. Peščica je izbrala sobice s pogledom na 

grozdje. Že v četrtek zvečer smo se nekateri udeležili savnanja 

ob prazni luni z zvočno kopeljo ob gongih - noro dobro. Mlaj 

deluje na človeka pozitivno, osvežujoče. To je idealen čas za 

nov začetek. Za četrtkom pride petek in naš naturistični program 

za ta dan je bil kolesarski izlet, potem prosto namakanje in 

sončenje, zvečer pa srečanje udeležencev v bazenu ob sadju, 

šampanjcu in Majinem pozdravnem govoru. 

Petek dopoldne je že nekaj let namenjen kolesarjenju. Ob 

enajstih smo se Manja, Majda, Marinka, Danica, Drago in 

Marjan, s pripeto prikolico za psičko Taro,  zavihteli na kolo in 

se skozi bližnje vasi odpeljali na Gajševsko jezero. Tara se je v 

jezeru  nekajkrat namočila, se ohladila, mi pa smo po končanem 

obvozu okoli približno polovice jezera našli zavetje na klopci 

pod lipami, v bližini mlina družine Stajnko. Ja, seveda, 

radovedno smo pokukali tudi v njegovo notranjost in nekateri 

smo se založili z moko za peko rženega kruha ter z  ajdovo in 

proseno kašo. Potem pa so se tri dekleta odpeljale nazaj proti 

termam, da se še malo ohladijo oz. pogrejejo v termalni vodi … 

Marjan, Žac, Manja in Tara pa še nismo imeli dosti. Potisnili 

smo pedala proti Ljutomeru in nato zavili proti Pristavi, kjer smo 

se močno nadejali odlične tortice in kapučina v slaščičarni 

Rogljiček. A kakšno razočaranje! Slaščičarno so prestavili v 

hotel v Ljutomeru! Ah, nazaj se nam pa ni več dalo. Vrnili 

smo se v kamp, si naredili veliko skledo domače solate in šli na 

bazene. 

Banovcem je narava podarila kar dve vrsti termo mineralne vode 

iz različnih vrtin, ki se razlikujeta po temperaturi in sestavi in s 

tem tudi po različnih učinkih na zdravje. En vodni vir je bolj 

bogat z parafinskimi snovmi, drugi pa s CO2, ki je poleg bogate 

saturacije z minerali, osnova za zdravilni pristop pri različnih 

boleznih. Banovci so tudi edini FKK center v Evropi, ki nudi 

tako mineralno bogastvo. Vso to danost smo pridno izkoristili v 

druženju in zabavi, zvečer pa se še aristokratsko namakali ob 

plamenih ognja, grizljanju ananasa in melon ter srkanju 

šampanjca. 

V soboto zjutraj nam je naš Edi pripravil sestanek ob 

borovničkah za naš naslednji izlet Praznik buč, gusar Edi pa igre 

brez meja. V prvi od iger smo letali naokoli stebričkov v mokrih 

pikčastih pižamah, v drugi so dedci babnice vozili v karjolah, da 

so potem  dobesedno nasrkale, v tretji smo prenašali vodo v 

preluknjanih čebričkih, v četrti smo morali poskakovati v vreči 

za krompir in potem še zadeti s krompirjem v košaro in v zadnji, 

na vrv obesiti črke na lesenih ploščicah v pravilen napis: 

TERME BANOVCI. Vsi smo zmagali, saj smo bili na koncu vsi 

mokri in veseli kot majhni otroci. 

Popoldne smo še malo kolesarili, plavali, pijuckali, se sončili in 

v Križevcih pokušali, kdo je spekel boljšo prleško gibanico in 

ajdove krapke. 

Sobota zvečer pa slavnostna večerja na terasi hotela Zeleni gaj. 

No ja, malo se je zapletlo, ni bila ravno slavnostna ... Preveč dela 

so imeli s poročnim slavjem, ki se je odvijalo v glavnem delu 

hotelske jedilnice. Po vseh manjših zapletih in nejevolji, smo se 

vseeno dobro najedli, izbrano pijačo pa nam je hotel - v 

opravičilo - postregel kar brezplačno.  

Naslednje leto bo, kar se večerje tiče, bolje, so nam obljubili. 

Po večerji smo se s polnimi želodci izbranih dobrot, precej 

utrujeni ustavili pri Danici in Tanji v sobi s prekrasnim 

pogledom na grozdje. S kozarcem refoška smo nazdravili in si 

obljubili, da se sem še vrnemo.  

 Vrhunec našega banovskega srečanja je bilo nedeljsko kosilo na 

travi. Naši kampisti so se izkazali z dobrotami z žara in s slastno 

mešano solato, pa s pijačo vseh vrst, za vsak okus ... 

Pred odhodom domov smo imeli še trgatev, da bo malo 

banovskega grozdja, za skomine po našem prijetnem druženju, 

še za nekaj naslednjih dni. 

Pridružite se nam prihodnje leto v večjem številu! 
 

 
 

 
 

Tekst in foto: vesela družba 
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DN Lotos v Črni gori 
 

 
 

DN LOTOS je tudi letos organiziral jesenski pet dnevni izlet v 

tujino in sicer smo se podali na izlet v našo bivšo republiko – 

Črno goro. 

Lep jesenski četrtek se je 29 članov zbralo na Brniku in od tam 

smo poleteli preko Beograda do glavnega mesta Črne gore 

Podgorice. Tam nas je čakal avtobus z našo prijazno vodičko 

Bojano. Ker so bili ravno tisti dan protesti, nas avtobus ni mogel 

popeljati do centra, kjer je bil predviden ogled Podgorice. 

Odločili smo se, za ogled pravoslavne cerkve in za kratek 

postanek, da smo pogasili žejo. Vožnjo smo nadaljevali mimo 

Nikšiča, do Žabjeka kjer smo prenočili.  

V petek po zajtrku smo se podali z avtobusom do Črnega jezera, 

kjer smo ga obhodili. Ker je bilo slabo vreme, smo se odločili, 

da ne obiščemo Čurevac, kjer je razgled na najglobji kanjon reke 

Tare in smo pot nadaljevali preko Durmitora do največjega 

mostu Djurdjevac na Tari. Tu smo se slikali in imeli kosilo. 

Nekateri so se odločili še za vožnjo Zipline. Nato smo 

nadaljevali vožnjo čez kanjon Tare, mimo Mojkovca, Kolašina, 

Podgorice in prispeli zvečer v Cetinje. 

V soboto zjutraj smo pot nadaljevali peš po mestu Cetinje. 

Nekoč je bilo Cetinje glavno mesto Črne gore, po drugi svetovni 

vojni pa je to postala Podgorica. Obiskali smo Cetinjski 

manastir, muzej Kralja Nikole, Biljardo in Narodni muzej. Po 

krajšem odmoru, kjer smo pogasili žejo in napolnili naše 

želodčke, nas je čakal avtobus, s katerim smo vožnjo nadaljevali 

proti Lovčenu, kjer smo obiskali Mavzolej, ki se nahaja na 

najvišji nadmorski višini na svetu - 1667 m nadmorske višine. V 

Mauzoleju je shranjen eden od največjih pesnikov južnih 

slovanov Peter II. Petrović Njegoš. Nato smo se po lovčenskih 

serpentinah spustili do Boke kotorske. Cesta je bila tako ozka, da 

nam je zastajal dih, vendar pogled pa je bil tako čudovit, da smo 

vsi imeli odprta usta. Ko smo se spustili v zaliv, smo si ogledali 

stari del Kotorja, ki se nahaja pod zaščito Unesca. 

V nedeljo zjutraj smo si peš ogledali stari del Budve in se nato z 

avtobusom odpravili mimo Miločera, do Sv. Štefana, kjer smo se 

ustavili in fotografirali to lepo znamenitost. Pot smo nadaljevali 

do Skadarskega jezera, enega od petih nacionalnih parkov v Črni 

gori. Skadarsko jezero je največje jezero na Balkanu. V mestu 

Virpazar smo se vkrcali na manjšo ladjico, ki nas je popeljala po 

jezeru. Na ladji so nam postregli priganice (miške) z medom, 

kozji sir in vino. Ker je bilo lepo vreme smo imeli krajšo pavzo 

tudi za kopanje. Ko smo se izkrcali, smo imeli še kosilo in se 

nato odpravili proti mestu Bar. Ogledali smo si stari del mesta, 

ki je bilo zelo dobro ohranjeno, saj je Črna gora doživela en 

hujši potres. Nato smo se v poznih urah odpravili nazaj proti 

Budvi, kjer so se nekateri okopali še v morju. Zvečer smo se 

odpravili v mesto na zadnjo večerjo. 

V ponedeljek dopoldan smo imeli še prosto, da smo nakupili še 

nekaj spominkov in že je bil čas, ko nas je prišel iskati avtobus, s 

katerim smo se odpeljali do Podgorice na letališče. Nato smo 

ponovili vajo preko Beograda in se v poznih popoldanskih urah 

vrnili na letališče Jožeta Pučnika. 

Tudi letošnji izlet smo se imeli zelo lepo, za naslednje leto pa 

bomo planirali verjetno petdnevni izlet Stocholm - Helsinki. 
Mojca Finec 
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DN K naravi na prazniku buč 
 

 
 

 
 

Komaj smo se iz Term Banovci, kjer smo sodelovali na 

mednarodnem srečanju naturistov, vrnili domov, nas je že čakalo 

Središče ob Dravi in z njim Praznik buč. V soboto, 9.10.2016 

smo se zgodaj zjutraj zbrali na parkirišču Atlantisa v BTC-u in 

nato odbrzeli novim dogodivščinam nasproti. Obvezna kavica na 

počivališču Tepanje, pa noge pretegnit in hitro naprej. Prelepo 

vreme nas je spravilo v dobro voljo. Še bolj pa nas je razveselil 

prekrasen sprejem in dobrodošlica domačih organizatorjev. 

Godba napihala, mažoretke, kot da je prišel sam predsednik 

države. Po nagovoru predsednice domačega turističnega društva 

in župana smo odšli za omamnim vonjem dobrot, ki so jih iz buč 

pripravile gospodinje. Peciva, potice, sladoleda, palačink in še in 

še je bilo toliko, da se je nazadnje uprl celo moj nenasitni 

želodček. Nato je sledil ogled stojnic z domačimi izdelki, nisem 

se mogel upreti kozjemu siru in zopet pregrešno dober sladoled. 

In ko je najslajše, pride slovo. Odpeljali smo se proti Ptuju, tam 

parkirali pod gradom in si ga odšli ogledati. Tu pa zopet 

dobrodošlica. Na dvorišču grada je trio glasbenikov igral znane 

skladbe Slavka Avsenika, celo zapeli smo skupaj. Ogledali smo 

si grad, nato pa pod njim zavzeli bife. Kam pa zdaj? Gremo v 

Žalec na pivo, je padla ideja in smo šli. Pa se nam zaradi 

velikega števila obiskovalcev pred Fontano ni dalo čakati v vrsti, 

privoščili smo si kavico in še kaj v bližnji gostilni, nato pa 

zadovoljni odbrzeli proti domu. 

Lepo je bilo, upam, da bomo kmalu zopet skupaj. 
 Edo Krese 

 

 

 

Reportaža z naturističnega križarjenja – Jadran avgust 2016 
 

Nas je okoli zadnjega Novega leta kontaktirala kolegica Ksenija 

in povedala, da bi rada šla na naturistično križarjenje po Jadranu. 

Odlično! Vsak naturist si kdaj želi pobegniti na barko sredi 

čistega morja, se zjutraj zbuditi in še pred zajtrkom skočiti v 

morje. Stran od civilizacije. In po zajtrku spet skok v morje, da o 

večernem kopanju sploh ne govorim. Kaj lepšega, kot biti cel 

dan gol sredi Jadrana. Zbrali smo se naturisti iz Slovenije, 

Katalonije, Italije, Švice in Peruja. Najprej nam je ponagajalo 

vreme in kapetan luksuzne ladje Otac Nikola, se je odločil, da 

bomo raje na varnem ob obali preživeli dve noči. In smo še bolje 

spoznali Trogir in Split. Tretji dan smo komaj čakali malo 

divjine in veselili smo se Visa. Naslednji dan smo pluli do Vele 

Luke. Sledile so čudovite lokacije ob Paklenih otokih, na Šolti, 

Braču, in povratek v Trogir.  

Naše brbončice je 3x na dan razvajal profesionalen kuhar, 

mladenič Josip. Kapo dol!  

Za ladijsko posadko je bila to prva neposredna izkušnja z 

naturisti na barki. Žal pa so naši želji po spanju v mirnih zalivih 

Dalmacije, daleč od civilizacije, le enkrat ustregli.  

Vsekakor pohvale celotni ekipi in Kseniji, ki je soorganizirala 

križarjenje. In vsem vam, ki ste se udeležili tega veselega 

druženja! Se vidimo drugo leto?  
Maja 
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Svetovni kongres naturizma - Nova Zelandija 2016 

 
Delovno vzdušje na kongresu 

 

Pred dvema letoma smo na kongresu na Irskem izglasovali 

naslednjo lokacijo – Novo Zelandijo. Ker je ta čudovita dežela 

na drugem koncu sveta, smo kar nekaj časa tuhtali naj gremo ali 

ne. In smo šli. Tokrat kar trije! Danira, Aleš in moja malenkost 

smo po dooolgi vožnji uspešno prispeli v deželo Maorov, v 

mesto jader- Auckland.  

Najem avta ali avtodoma je ključna zadeva za premikanje po 

Novi Zelandiji (NZ). Še posebej avtodom (campervan). Saj 

imajo avtobuse in celo vlak, vendar je udobneje z lastnim 

prevozom. Dobili smo avto z opremo za kuhanje, ker se je 

kasneje izkazalo kot zelo praktično. Šest dni do začetka kongresa 

smo dobro izkoristili za raziskovanje Severnega otoka. Razdalje 

so ogromne, maksimalna dovoljena hitrost vožnje je v glavnem 

100 km/h, avtocest je zelo malo. Cena goriva se spreminja. Vse 

je pa dražje kot pri nas.  

Povsod kristalno čiste reke, jezera ter pašniki na katerih se pase 

milijone ovac ter goveda. V motelih se skoraj vedno najde lepa 

prenočišča. Dneve pred začetkom kongresa smo izkoristili za 

spoznavanje severnega otoka. Obiskali smo Maore v njihovi 

vasi, se sprehodili po deželi vulkanov in gejzirov, občudovali 

neskončno dolge peščene plaže, ter se čudili visokim cenam sira 

in piva. :). Vmes se je zgodil tudi potres (nič nenavadnega za 

NZ!), za katerega smo izvedeli šele, ko smo se povezali na 

internet. Se mi je zdelo, da se je ponoči nekaj treslo ... Super luna 

ali preprosto mati narava in tukajšnja pomlad, sta poskrbeli za 

veliko količino padavin in plazenje zemlje. Ravno na naši poti do 

Upper Hutta smo imeli precej pester dan, saj so bile ceste do tja 

bodisi poplavljene ali pa zaprte zaradi zemeljskih plazov. Ampak 

z veliko mero optimizma smo le prišli v Wellington naturist 

klub, koder je že bilo kar nekaj naših kolegov s celotnega sveta. 

Domačini so se izredno potrudili, le vreme nam ni bilo 

naklonjeno. Zato so nam Maori dobrodošlico pripravili, kar v 

kongresni dvorani, v maorščini, ki je poleg angleščine in 

znakovnega jezika eden od uradnih jezikov NZ. 

In kongres se je začel. Prisotni smo bili delegati iz  24 držav. 

Skupaj s spremljevalci nas je bilo 64. 

Mednarodni kongres naturizma se zgodi vsaki dve leti. 

Debatirali smo tudi o vplivu migrantske krize na naturizem v 

Evropi in se strinjali, da se moramo še bolj zavzemati za naše 

osnovne pravice in svoboščine! Vsak pri sebi in vsi skupaj. 

Sprejeli smo kar nekaj novih sklepov: sklenili smo, da bo INF 

imela dva predstavnika, ki bosta skrbela za boljšo osveščenost 

javnosti o naturizmu in  skušala preprečiti morebitne zlorabe 

pomena besede naturizem; enotni smo si bili v tem, da mora 

posamezna zveza / klub/društvo narediti več, kar se tiče 

prepoznavnosti (z večjim številom dogodkov, uporabo logotipov 

...). Žal pa tudi tokrat ni bil uspešen avstralski kandidat, ki je 

predlagal, da bi vsaki državi, pripadal en volilni glas in ne, kot je 

to bilo do sedaj, po proporcionalnem sistemu. Kar se je izkazalo 

tudi na rezultatu volitev. Slovenija je sicer po proporcionalnem 

sistemu na 19. mestu (od 24), glede na odstotek naturistov v 

svoji državi pa smo na 10. mestu. Tokrat so bile na dnevnem 

redu tudi volitve predsedstva, koder se je letos zgodil 

(nepričakovan) preobrat. Kandidata sta bila dosedanja 

predsednica Sieglinde Ivo in francoski kandidat (predlagan s 

strani Južne Afrike) Armand Jamier. Na mesto predsednika INF 

se je le s 4 točkami prednosti zavihtel Armand Jamier, ki je tudi 

predsednik FRF – francoske naturistične zveze. Želimo mu obilo 

uspeha in sreče pri svojem delu. Kraj naslednjega kongresa še ni 

določen. Morda Slovenija? Na kongresu smo razdelili 

informativne brošure, za katere se zahvaljujemo distribucijskem 

centru Slovenske turistične organizacije. 

Na gala črno-beli večerji smo razdelili tudi darilca glavnim 

organizatorkam kongresa, brez katerih ne bi bilo tega dogodka:  

Kay Hannam – glavna gonilna sila ideje in izvedbe kongresa, 

borka za pravice naturistov, dolgoletna glavna urednica revije 

Gonatural, in ponosna solastnica naturističnega kampa, izdala je 

tudi knjigo o svojem videnju naturizma.  

June Campbell, tajnica NZNF – vedno nasmejana šefica 

kuhinje in namestitev, non-stop v pogonu. 

Donna Miller, blagajničarka NZNF – najmlajša organizatorka, 

povezovalka in animatorka kongresa. Pozitivka in srce dogodka! 

Sedaj pa gremo na obisk po največjih naturističnih klubih tukaj 

spodaj. Obiskali bomo klube Katikati, Wellington naturist club 

na Severnem otoku, ter Wai natur, Pineglades in Rotota na 

južnem otoku.  
Vsekakor smo se na popotovanju že do sedaj marsikaj naučili, 

dobili precej novih idej, spoznali zanimive ljudi, srečali stare 

prijatelje z vsega sveta in uživali v čudovitih barvah, ki nam jih 

pričara pomlad na Novi Zelandiji, peščenim muham navkljub. :)  

Pogrešamo pa – domačo govejo juho! 
Maja Penko,  

uradna predstavnica ZDNS na Svetovnem kongresu naturizma 2016 
 

 
Skupinska slika delegatov kongresa 

 

 
Novi predsednik INF Armand Jamier 
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POPUSTI 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Za uveljavljanje popusta je potrebno ob 

prihodu predložiti člansko izkaznico opremljeno z INF znamkico 2016 

(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 

Terme Krka  

(Dolenjske in Šmarješke Toplice in Talaso Strunjan) 

- Minimalna količina nakupa je 20 vstopnic oz. 5 masaž. 

Lahko kombiniraš različne tipe vstopnic. Ponudba velja ob 

naročilu in plačilu do 18.12.2016. 

Veljavnost kart do 15.12.2017! 

kontakt: borut.pucelj@terme-krka.si, tel.: 051/684-539 

Celodnevne: 

bazeni 5,90 € 

savne 11,90 € 

bazeni + 

savne 

12,90 € 

Savna Zlati klub Tivoli Ljubljana 

Vsak ponedeljek in četrtek med 19.00 in 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 h 
10% 

Kamp Terme Banovci 10% 

HRVAŠKA   

Kamp Kanegra  Umag 10% 

Kamp Solaris Poreč 15% 

Kamp Istra 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.riviera.hr/objekt.aspx?j=CRO&o=cIstra&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


 



 

 


