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POMLAD 2017  

Vse najboljše, draga Zveza društev naturistov 

Slovenije za tvoj 40. rojstni dan!!! 

Ja, prav ste prebrali – že vsaj 40 let je odkar 

obstaja več društev naturistov v Sloveniji.  

Hvala vsem za zaupanje, ki nam ga vsakoletno 

izkažete s članstvom v enem od naših štirih 

društev. Veseli smo vas, ki se včlanite le zaradi 

ugodnosti, ki jih s članstvom prejmete, še 

posebej pa vas, ki aktivno sodelujete z nami. 

Hvala vsem, ki ste v tem obdobju soustvarjali 

in prispevali svoj čas, energijo, ljubezen in 

marsikatero neprespano noč za dosege malih 

ciljev pri razvoju naturizma.  

Pred nami je še ogromno izzivov. Potrebujemo 

vas, da se nam pridružite pri naših projektih. 

Bomo končno imeli vsaj eno uradno 

naturistično plažo na naši obali? Bomo lahko v 

vsaki regiji kmalu ponudili mimoidočim in številčnim (na)turistom možnost preživljanja svojega prostega časa v 

nam prijaznim počitniških namestitvah?  

Bo Ministrstvo za okolje in prostor v pomoč in ne edina ovira pri spremembi namembnosti zemljišč za potrebe 

odprtja uradnega kampa našega člana? Bomo v Ljubljani in drugod končno lahko plavali goli brez zgražanja 

tekstilcev in netolerantnih ljudi? Si bodo že obstoječi ponudniki upali odpreti svoje turistične namestitvene in 

wellness enote naturistom?  

Seveda, delati je potrebno na izobraževanju ljudi (od rojstva do groba)! Zato bo v tem letu organiziranih nekaj 

predavanj o naturizmu širom Slovenije. Pripeljite še vaše prijatelje. Saj veste – v slogi je moč!  

Menimo, da smo dovolj »zreli«, da se lotimo organizacije Svetovnega kongresa naturizma v Sloveniji, saj INF še ni 

določila lokacije kongresa 2018.  

Čudovita pomlad je tu! Čas posta, spomladanskih čiščenj (tako v duhovnem, emocionalnem, kot tudi v fizičnem 

svetu). Spoštujmo Mati Naravo in izkoristimo njeno radodarnost, ki nas vsako leto ljubeznivo obdari s sadeži. 

Vrtičkarji smo veseli sončnih dni. Otroško razposajenost je čutiti na vsakem koraku. Kmalu bo poletje. Tudi letos 

se bomo udeležili kar nekaj zanimivih družinskih, zabavno-rekreativnih dogodkov. Več o njih preberite na 

naslednjih straneh in na naši internet strani.  

Vabljeni v našo družbo!  
Maja Penko, predsednica ZDNS 

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2017......... 
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25. PRVOMAJSKO SREČANJE LOTOS HORIZONT 2017 
od 29.04. do 02.05.2017 

 

Vabimo Vas na tradicionalno 25. srečanje članov društva LOTOS s pričetkom v SOBOTO 29.04.2017 
na isti lokaciji kot lani: Apartmaji »HORIZONT« pri Verudeli, Pula 

Program bo naslednji: 
 

Petek 28.04. 

11.30                   - žrebanje za TENIS MEŠANI PARI (samo prisotni) in takoj pričetek z igrami; 

Sobota 29.04. 

08.00 – 09.00       - zbor za tekmovanja pri glavni recepciji naselja HORIZONT, 

                       Otvoritev srečanja bo ob 9. uri; 

 09.30        - žrebanje za TENIS MOŠKI PARI, ŽENSKI PARI (samo prisotni) in takoj pričetek z igrami; 

10.00                     - prijave za BALINANJE z lesenimi kuglami in nato ob 

13.00 - začetek s tekmovanjem v BALINANJU; 

                   v popoldanskem času prijave za ODBOJKO in NAMIZNI TENIS – moški in ženske, ter letos tudi v ŠAHU; 

15.00 – 18.00 - PIKADO - moški, ženske in otroci do 12 let  

19.00  - večerja, žrebanje ekip za ODBOJKO  

Nedelja 30.04. 

09.00  - ODBOJKA - pričetek s tekmovanjem; 

10.00 – 12.00 - BALINANJE z lesenimi kuglami;– nadaljevanje s tekmovanjem; 

13.00  - ŠAH - pričetek s tekmovanjem; 

14.00  - NAMIZNI TENIS – pričetek s tekmovanjem; 

14.00  - BADMINTON - pričetek s tekmovanjem; 

14.00  - MET PODKVE - pričetek s tekmovanjem (letos poizkusno !!); 

15.00 – 18.00 - BALINANJE z lesenimi kuglami – nadaljevanje s tekmovanjem; 

16.00 – 18.00 - PIKADO – drugi krog - moški, ženske in otroci do 12 let; 

19.00  - večerja in zabava s plesom; 

Ponedeljek 01.05. 

09.00  - ODBOJKA - nadaljevanje s tekmovanjem – PRIORITETA!! 
13.00  - zaključni boji v vseh disciplinah, ki še ne bodo končane; 

19.00  - večerja, podelitev priznanj in pokalov za vse discipline, zabava s plesom in SREČELOV; 

Torek 02.05. 

 - po zajtrku odhod proti domu; 

Tudi letos je urnik tekmovanj narejen tako, da si vsak lahko izbere discipline v katerih bo tekmoval 

po svojem izboru, tekmovanje v TENISU (MEŠANI PARI – šampanjc turnir) se začne že v 

petek takoj zjutraj (11.30), igra se za praktične nagrade in se ne bo štelo kot tekmovanje za 

ŠPORTNIKA, TENIS (ženski pari, moški pari) pa v soboto ob 9.30. Ker je vsako leto odbojka 

zelo obiskana, bomo tudi letos njej namenili večino časa; odbojka bo organizirana na trdi 

podlagi. Letos uvajamo poizkusno tudi tekmovanje v ŠAHu. 

Strogo se bomo držali tudi tega, da se bodo tekmovanja lahko udeležili samo tisti, ki bodo 

prijavljeni preko agencije SKI&FUN in bodo nastanjeni v apartmajih. Ker so bile predlani 

pritožbe upravnemu odboru, tudi letos ne sprejemamo tekmovalcev, ki bi plačali samo 

članarino in bili nastanjeni drugje. 

 

Nastanitev v 1/2+1, 1/4 in 1/6 posteljnih apartmajih: 

Cena: za ŠTIRI dni (3 nočitve) - od sobote, 29.4. do torka 2.5.2017 

Odrasli (pol penzion) 105,00 EUR po osebi, (pol penzion od 28.4. do 2.5.) pa 140,00 

EUR po osebi; 

OTROCI: za ŠTIRI dni (3 nočitve) - od sobote, 29.4. do torka 2.5.2017 

Otroci od 3. do 11,99 leta (pol penzion) 72,00 EUR po osebi, (pol penzion od 28.4. do 2.5.) pa 96,00 EUR po osebi; 

Otroci do 2,99 leta v sobi z dvema odraslima imajo Brezplačno 

 

V ceni je vključena tudi uporaba športnih terenov za razpisana tekmovanja, taksa, ter pijača pri večerji. Tisti, ki se bo udeležil TENISA, bo moral 

prispevati za najem igrišča. Višina prispevka bo odvisna od števila tekmovalcev. Doplačilo za polpenzion je za vsak dodatni dan za odrasle 35 EUR/dan 

in otroke 24 EUR/dan. Agencija SKI&FUN pobira prijave najkasneje do petka, 31.03.2017 oz. do zapolnitve želenih app. Ob prijavi je potrebno 

vplačati 35 EUR akontacije (prinesite prosim gotovino!!) na osebo in članarino za leto 2017 v višini 12 EUR po osebi (velja za vse starejše od 18. let). 

Srečanja se lahko udeležijo vsi, ki bodo plačali članarino za leto 2017 najkasneje ob vplačilu akontacije. Ostanek plačila srečanja je potrebno plačati do 

srede, 19. aprila v poslovalnici agencije SKI&FUN, Leskoškova 12, Ljubljana; v primeru odpovedi, akontacija ostane agenciji SKIFUN. Zaradi 

izrednega zanimanja pohitite s prijavami, saj je skupno število tudi letos omejeno na 120 udeležencev. Vsak udeleženec naj prinese s seboj vsaj eno 

darilo za srečelov. V kolikor je možno dobiti kakšna darila preko sponzorjev, me prosim pokličite. ZAŽELJENO JE, DA SE VSAK POTRUDI IN 

NEKAJ PRINESE S SEBOJ. 

Vse dodatne informacije dobite: GSM 041/ 670-366 predsednica Mojca Finec ali na email naslovu društva LOTOS – 

drustvolotos@gmail.com . Prijave in akontacijo zbiramo do 31.03.2017 od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro v poslovalnici 

SKI&FUN, Leskoškova 12, Ljubljana (01/600-80-87). 
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XXVI. mednarodni športni teden »SZIKI«  

FKK kampu Sziksósfürdõ pri Szegedu 24.07. - 30.07.2017 
 

 

 
 

Organizatorji nas zopet vabijo na največje športno-zabavno 

srečanje naturistov na Madžarskem. Odvija se v kampu 

Sziksósfürdõ nedaleč od mesta Szeged. Program je razporejen 

čez cel teden: v ponedeljek in torek so predvsem tekmovanja za 

otroke, v sredo, četrtek, petek in soboto pa tudi za odrasle.  
 

NAMESTITEV: v lastnih šotorih. Aktivni udeleženci srečanja 

bivajo v kampu po izredno nizki ceni, ostali plačajo le kakšen 

forint več.  

Možnost tudi nastanitve v BGW tik ob kampu. 
 

PREVOZ: lastna režija 
 

Lani se je srečanja udeležilo več članov slovenskih društev, ki so 

bili navdušeni nad srečanjem, zato zopet pričakujemo več 

zanimanja in svetujemo, da pohitite s prijavami.   

PRIJAVE: 041/665-315 Jožko (jozepuc@gmail.com) ali v 

vašem društvu, kjer dobite tudi več informacij. 

Več o kampu in srečanju na  www.natours.hu   
 

 

 
 

 
Vsak ponedeljek in četrtek med 19.00 in 22.00 uro za člane 

društev naturistov vstopnina le 8,00 €
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Foto natečaj 2016 - končni rezultati 
 

 
 

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. 

Glasovanje je potekalo do 31.1.2017. 

Zmagovalna fotografija je »100% naravno - avtor Milan. Drugo 

mesto »Pozdrav soncu« - avtor - Danuša. Tretje mesto pa je 

zasedla fotografija »Baška« - avtor Michele. Avtorji 

zmagovalnih fotografij prejmejo praktične nagrade naših 

sponzorjev in dve članski znamkici za leto 2017. Obvestila o 

nagradah bodo prejeli po pošti. 
 

Vsem sodelujočim in sponzorjem natečaja se zahvaljujemo 

za sodelovanje, zmagovalcem pa iskreno čestitamo.  

 
 

 

Pomembnejši naturistični dogodki 2017 
 

 

Podrobnosti o vseh dogodkih si preberite na teh straneh, na 

naši spletni strani ali pa se pozanimajte v vašem društvu. 

 

  

29.4. – 2.5. Prvomajsko srečanje DN Lotos - Horizont 

25.5. – 28.5. EUNAT srečanje na Danskem 

4.6. 
Svetovni dan naturizma – dogodki po 

društvih 

15.6. – 18.6. 
45. Srečanje naturistov Alpe-Adria v 

Solarisu 

julij 
Mednarodno srečanje naturistov v Malem 

raju 

7.7. – 10.7. 
 ENY srečanje mladine in družin - Le 

Betulle 

22.7. 
Izredni Svetovni kongres Naturizma INF - 

Dunaj 

24.7. – 30.7. 
Družinsko-športno-zabavno srečanje Sziki - 

Szeged 

avgust/september 
Tradicionalno mednarodno srečanje 

naturistov – Sončni gaj, Terme Banovci 

1.9. – 3.9. 
Evropsko prvenstvo naturistov v petanki -  

Zeeland 

september Planinski pohod 

29.9. – 8.10. 
Južnoevropsko družinsko srečanje 

naturistov – El Portus 

20.10. – 22.10. 
Evropsko prvenstvo naturistov v plavanju – 

Andalo Trento 

december Zaključek leta z novoletnim druženjem 
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Zbor članov DN Mali raj 
 

 
 

Zbor članov Društva naturistov Mali raj je bil drugi planiran 

dogodek v letošnjem letu in prvi realiziran. 8. januarja smo imeli 

v planu ponovoletno čofotanje v reki Krki, vendar je bil dogodek 

odpovedan zaradi izredno nizkih temperatur, tako zraka kakor 

tudi vode v reki. Temperatura zraka tega dne ob 12. uri je bila 

minus sedem stopinj in temperatura vode samo dve stopinji zato 

nismo želeli izpostavljati zdravja udeležencev. 

Zbor članov smo imeli 24. februarja v znanem gostišču Kolesar. 

Po uvodni proceduri so bila podana vsa poročila o delovanju 

društva v preteklem letu in nato odprta razprava. Ugotovljeno je 

bilo, da društvo posluje v redu in da so bile vse aktivnosti po 

letnem planu tudi izpeljane. V nadaljevanju smo sprejeli še plan 

dela in finančni plan za letošnje leto. Pod točko razno smo se 

pogovarjali o stanju naturizma pri nas in po svetu in kako 

naturizem približati širši zainteresirani javnosti. V želji, da bi nas 

naturistov bilo vsako leto več smo zbor uradno zaključili. 

Po uradnem delu smo še nadaljevali z družabnim srečanjem in 

ob pokušanju dobrot, s katerimi se je izkazalo osebje gostišča. 

Po večerji je še Frenk raztegnil svojo harmoniko in tudi petja ni 

manjkalo. 
Jože Bradač 
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Pustovanje v Lendavi 
 

 
 

Letos smo šli pustne norčije zganjat v Lendavo. 11 madeljcev iz 

društva K naravi smo z Marijo in Dušanom iz Malega raja tvorili 

srečno številko 13 in se našli že v petek opoldne v hotelu Lipa v 

Lendavi. Malce deževen dan smo si popestrili v bazenih, najraje 

v malem naturističnem bazenu s termalno parafinsko vodo. 

''Lendavska termalna voda sodi med naftne vode in ima posebno 

kemično sestavo. Ob izviru ima temperaturo 62°C in vsebuje 

veliko parafina, ki blagodejno vpliva na kožo. Parafinsko termo 

mineralno vodo so odkrili po naključju ob izkopavanju naftne 

vrtine leta 1965, ko je v sosednji vasi Petišovci namesto težko 

pričakovane nafte na dan bruhnil vroči vodni izvir. Čez čas so 

domačini ugotovili, da kopanje v tej vodi lajša tegobe, za katere 

pravimo, da jih prinesejo leta''. 

Zbudili smo se v sončno sobotno jutro in Edi nas je popeljal na 

sprehod čez Lendavske gorice do novega stolpa Vinarium, kjer 

se lahko po 240 stopnicah ali pa kar z dvigalom povzpneš na 

višino 53,5 m. Pogled ti seže čez gričke štirih držav: slovenske, 

madžarske, avstrijske in hrvaške. Čez naše najlepše, z zidanicami 

posute gričke, smo se vrnili v hotel, no … vmes smo se ustavili 

še v Ribiški koči na pivu.  

Popoldne smo se kopali, po večerji pa rajali. Za naše omizje so 

prisedli: ananas, jagoda, zapornika Hilda in Boško, dva pisana 

klovna pa še pomlad: čmrlj, dve čebelici, dve pikapolonici in dve 

rožici. Brez dvoma smo bili najbolj pisano omizje. Mask je bilo 

kar nekaj in letos so bili absolutni zmagovalci troli, cela družina 

se je prav perfektno preoblekla v te islandske škrate. 

Priropotali so tudi Kurenti in odgnali zimo in vse, kar bi se zlega 

še utegnilo skrivati po kakih kotih.  

V nedeljo smo pričakovali bolj klavrno vreme a glej ga šmenta, 

spet smo se zbudili v sončno jutro, tako da so najdrznejši že 

februarja sončili svoja bela teleščka. Ob termalnem bazenu je 

bilo okoli 20°C (vsaj tako je pisalo). Savnanje nam je tudi dobro 

delo, le tiste maščobe okoli trebuščkov, ki smo jo prav na hitro 

dobili zaradi dobro-obilnih samo posrežnih večerij in zajtrkov, 

nikakor nismo mogli stopiti. Ehhh, bomo pa drugo leto krofki. 

Nazaj grede smo šli še na bograč v Ribiški dom, odličen je bil, 

pogledali smo si tudi fotografije našega najbolj zanesenega 

paparazza Pande in potem zvizzzzzzz v sončni zahod.  
Manja 
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40 let  Zveze društev naturistov Slovenije 
 

Ja, prav ste prebrali – letos 

ZDNS praznuje 40 let 

delovanja!!! 

Naj osvežimo spomin. Za 

začetnika naturizma v 

Sloveniji se šteje zdravnik 

Arnold Rikli, ki je leta 

1855 na Bledu začel 

zdraviti z vodnimi in 

zračnimi kopelmi, bistvo njegovega zdravljenja pa je bilo 

kopanje v hladni vodi, golo sončenje in sprehajanje. 

Prvo knjigo na temo naturizma pri nas je 1924 izdal Ivo Zor 

("Solnjčenje«), njegov nadaljnji razvoj pa je bil povezan z 

razvojem na nemškem govornem območju in z naturizmom na 

Jadranu, kjer je prvi naturistični tabor leta 1934 na Rabu odprl 

Richard Ehrmann. V petdesetih letih so na Jadran pričeli hoditi 

številni naturisti iz Nemčije in Avstrije, skladno s tem pa se je 

večalo število naturističnih plaž. 

Zaradi svetovnega naturističnem kongresa v Koversadi leta 1972 

je nastalo Društvo prijateljev Koversade. V društvu so bili v 

veliki večini Slovenci, sedež je bil v Ljubljani, zato štejemo to 

leto kot začetek organiziranega naturizma v Sloveniji. V 

naslednjih letih so postopno nastala društva, leta 1977 pa je bila 

ustanovljena Zveza društev naturistov Slovenije, ki je od leta 

1988 članica Mednarodne naturistične zveze – INF. 

Predsedniki ZDNS so bili: Matevž, Iztok, Jožko, Milan in Maja. 

Vsem predhodnikom se za požrtvovalno delo in ure in ure 

prostovoljnega dela iskreno zahvaljujemo!  

V prihodnje si želimo mnogo več zadovoljnih članov, predvsem 

pa aktivnega druženja in skupnega prizadevanja za osveščanje 

javnosti ter razširitev ponudbe za naturiste pri nas! 

Častitljiv jubilej je seveda treba primerno proslaviti. O 

podrobnostih vas obvestimo preko naše internetne strani in 

Facebook strani in/ali po e-pošti, če tako izrazite željo 

predsedniku vašega društva!  
Ekipa ZDNS  

 

 
Na kongresu naturizma INF FNI leta 1972 v Koversadi slovenski naturisti prvič omenjeni 

 

 
ZDNS je bila ustanovljena leta 1977 v Škofji Loki 

 
FKK Banovci 

 

 
V Malem raju 

 

 
Ekipa ZDNS 2016 

 

 
Smo zavedni naturisti in Slovenci 
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Svetovni kongres naturizma 2018 v Sloveniji? 
 Ekspedicija ZDNS v Pomurje – misija priprave na kandidaturo 

 

Mednarodna naturistična zveza (INF) organizira Svetovni 

kongres naturizma vsake dve leti. Na zadnjem kongresu, ki je bil 

novembra 2016 na Novi Zelandiji, se še ni določilo lokacije 

naslednjega kongresa za leto 2018. Na ZDNS smo se odločili 

kandidirati z organizacijo tega svetovnega dogodka. Hkrati gre 

za čudovito priložnost promocije (na)turizma v regiji in 

Sloveniji nasploh, saj bomo kolegom ponudili tudi izlete pred in 

po kongresu po celotni državi.  

Potrebujemo primerno lokacijo, ki naj bi bila (vsaj malo) 

povezana z naturizmom in vse ostalo potrebno za izvedbo tako 

pomembnega svetovnega dogodka (prevajalce in opremo za 

tolmačenje, ponudnike gostinskih storitev in izdelkov domače 

obrti, turistične vodnike, medije,  prostovoljce, sodelovanje s 

turističnimi društvi, itd.).  

In zato smo se najprej odpravili na ogled kapacitet v Pomurju, 

Terme Lendava in Terme Banovci. V Lendavi so v zimskem 

času prijazni naturistom in ponujajo ličen bazen za namakanje v 

zdravilni vodi. 

Terme Banovci se ponašajo s Sončnim gajem, prvim kampom za 

naturiste ob termalni vodi v Evropi, česar se pri podjetju premalo 

zavedajo. In tudi zato menimo, da velja organizirati Svetovni 

kongres naturizma ravno pri njih. Namestitvenih enot je dovolj, 

gastro-enološka ponudba je dobra. Animacijska ekipa Banovških 

gusarjev znana kot ena najboljših. S Termami Banovci že dolgo 

sodelujemo z obojestransko promocijo. Verjamemo, da bodo 

tudi v podjetju Sava Turizem uvideli priložnost za razširitev 

svoje ponudbe za naturiste celega sveta in pogumno sodelovali z 

nami in ostalimi udeleženci.  

Na poti nazaj smo se ustavili še pri manjšem ponudniku sob in 

kampa z že postavljenimi lesenimi hiškami, ki so tudi prijazni 

ljubiteljem življenja brez obleke. Več o tem boste lahko brali na 

naši internetni strani in na FB.  

Veseli in polni novih idej smo se odpravili nazaj v Ljubljano, 

kjer bi res radi obiskovali plavalni bazen brez obvezne uporabe 

nepotrebnih in nezdravih kopalk. 

Kandidaturo za organizacijo kongresa moramo oddati do sredine 

aprila, tako da nas čaka še veliko dela. Nato člani INFa 

glasujemo o lokaciji.  

Vemo, da je Slovenija tujcem  zelo zanimiva in tako od 

predsedstva INF, kot od ostalih držav članic Mednarodne 

naturistične zveze smo dobili namige, naj tudi pri nas 

organiziramo tak dogodek.  

Vabljeni, da se nam pridružite!  
ZDNS 

 

 

Terme Lendava 
 

 

Terme Banovci 
 

 

FKK bazen v Termah Banovci 
 

 

Kongresa se vedno udeleži pisana druščina delegatov in spremljevalcev iz celega sveta



NATURIST  pomlad 2017 

----------------------------------------------------------------------- Stran 12 ------------------------------------------------------------------- 

 

Naturizem in otroci 
 

 
 

Pri ZDNS verjamemo, da je najboljše za otroke, da so vzgajani v 

odprtih odnosih in da smo iskreni z njimi, kadar nas mali 

nadebudneži sprašujejo to in ono o naših različnih telesih. Naj 

vedo kako njihova telesa delujejo, kaj se dogaja z njimi v 

puberteti in konec koncev tudi, kaj je normalen – soglasen spolni 

odnos, še preden to sami odkrijejo kot odrasle osebe. Vzgoja 

otrok v naturističnem duhu je izjemnega pomena. Odprt in 

iskren odnos do njihovih (različnih) teles vpliva na boljše spolno 

zdravje mladih, manj težav s sprejemanjem drugačnih. 

»Čistunstvo« oz NE golota škodljivo vpliva na otrokov psiho-

socialni razvoj. Želimo, da otroci niso nevedni, nepoučeni. 

Najpomembnejšo vlogo pri izobraževanju imamo seveda starši, 

stari starši, učitelji in ostale organizacije (vključno z mediji). 

Bolje, da otrokom nudimo ustrezno edukacijo o spolnosti in 

delovanju njihovih teles, ne pa da o tem izvejo iz pornografskih 

revij. Otroci so po naravi zelo radovedni in če na njihova 

vprašanja ne odgovorim odkrito, bodo odgovore iskali drugje.  

Pred časom sem govorila z mladimi v enem od naturističnih 

centrov. 13-letnica hodi s svojimi starši med naturiste že od 

petega leta. Povedala je, da je že od takrat vedela, da so nagci 

vedno veseli, prijazni, prijateljski in v sproščujočem okolju in 

zato je bila vesela njihove družbe. Zaveda se, da je spoznala 

veliko več odraslih, kot bi jih drugače. V naturizmu nas združuje 

neka skupna nit. Hitreje se spoprijateljimo z mnogimi ljudmi. 

Mladenka je povedala, da po tem, ko je v življenju videla 

ogromno golih ljudi - sprejema drugačnost, ne da bi sploh 

mislila na to, kar ji je pomagalo pri sprejemanju njenega lastnega 

telesa in se ne trudi biti »popolna«, kar velevajo glamurozne 

revije. Golota je normalna in nikdar se ni zdelo čudno videti 

očeta ali kogarkoli drugega golega ali pa da bi ji bilo nerodno. 

Vesela je, da je vzgojena v naturističnem duhu. Vsi imamo 

telesa pod oblekami. Naj nas ne skrbi kakšna so. Na vprašanje, 

kakšno je popolno telo je odgovorila, da ne obstaja. Res je, da 

med naturiste ni prišla po lastni izbiri (kot otrok!) in da jo je 

pripeljal oče, ko je slišal za bližnje društvo naturistov, vendar je 

bila v dobi odraščanja sproščena. Ima prijateljico, ki je tako 

samozavestna, da bi bila rada gola vedno in povsod, če bi bilo 

možno. Njene ostale prijateljice, ki vedo, da je naturistka jo 

imajo rade in jo popolnoma sprejemajo, nekaj njih je celo 

navdušila, da se ji pridružijo. Pri preoblačenju v šolskih 

garderobah je bila bistveno bolj sproščena in se ni sekirala, ker 

se je slekla do golega in preoblekla v športna oblačila, medtem, 

ko so ostala dekleta imela veliko težav s preoblačenjem, pa 

četudi med samimi dekleti. Spomnimo se le na ples z brisačo na 

tekstilni plaži, ki definitivno privabi več pozornosti, kot če bi se 

človek preprosto slekel, obrisal in oblekel.  

Še enkrat se je izkazalo, da je vzgoja izjemno pomembna. Treba 

se je zavedati, da golota NI nevljudna, kruta ali nagravžna 

ampak občutljiva, udobna, naravna in edina stvar, ki jo lahko 

podariš svojemu telesu je, da poskrbiš za njegovo zdravje, brez 

operacijskih posegov. 

Ker je dekle odraslo v naturistični družini, se zaveda, kako 

pomembno je predati to njenim bodočim otrokom. Na vprašanje, 

kaj meni o tem, da je nevarno, da so otroci goli skupaj z 

odraslimi nagci, pravi (kar je sicer naše splošno stališče), da 

golota v naturizmu ni povezana s spolnostjo in se je ne gleda 

tako. Nič ni nespodobnega v tem, da ne nosimo oblačil na sebi; 

obnašanje je tisto, ki je nespodobno, de glede na to ali si oblečen 

ali gol. 

Seveda se zgodi, da se v obdobju najstništva ali študijskih let 

mladi malo oddaljijo od naturističnih krajev, saj na to vpliva tudi 

njihova družba, vendar slej ko prej pridejo nazaj s svojimi 

mladimi otroci.  

Neko drugo dekle je dejalo, da ni v življenju nič bolj 

nepotrebnega, kot utesnjujoče, hladne in mokre kopalke. Kakšen 

užitek je plavati gol. Počuti se bližje svojim staršem, kot njeni 

prijatelji, saj jih je povezala odprtost do golote. Nikoli niso niti 

omenili besedice »sram«, zaradi lastne golote, pa naj si bo doma 

ali pa v družbi. Edine težave z dojemanjem telesa je imela za 

kratek čas v puberteti, ko so jo neprijazneži zbadali v šoli. 

NIKOLI pa ni dobila nobenih opazk od naturističnih kolegov. 

Nad tem bi se veljalo zamisliti. Otroku se ni treba prilagajat 

večini, odločilnega pomena je stabilnost v družini.  

Kolegica se je s svojimi mladimi otroci pred kratkim spet 

odločila obiskat enega od organiziranih naturističnih druženj in 

je bila vsa vesela, kako srečni so otroci, ki svobodno tekajo po 

okoli v varnem zavetju naturističnega kampa. Ure in ure 

preživijo v vodi in ker naturisti čisto nehote pazimo na vse ne le 

na svoje otroke, se lahko tudi ona brezskrbno posveti sebi. 

Naturistična društva in klubi nudijo družinam prijazno okolje, 

kamor prideš rad ne glede na to ali imaš svojo družino ali ne. 

Naturizem nesebično povezuje vse generacije!  
M. 
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V Parizu kmalu območje, rezervirano za nudiste? 

 
 

"Nudizem se razvija in Pariz do zdaj ni storil nič". 

V francoski prestolnici Parizu se poigravajo z idejo, da bi za 

ljubitelje nudizma odprli območje, kjer bi se lahko sprehajali 

brez oblačil. 

Pariške mestne oblasti so v ponedeljek izglasovale predlog 

ekologov za vzpostavitev posebnega območja, ki bo verjetno v 

enem izmed dveh gozdov na obrobju mesta. 

"Nudizem se razvija in Pariz do zdaj ni storil nič," meni David 

Belliard, sopredsednik skupine ekologov v mestnem svetu. 

Izpostavil je, da dva milijona Parižanov prakticirata nudizem, ki 

je sicer že dovoljen v nekaterih evropskih mestih, med drugim v 

Barceloni, Berlinu in Münchnu, poroča francoska tiskovna 

agencija AFP. 

Francija se lahko pohvali z več kot sto nudističnimi plažami in 

številnimi tovrstnimi počitniškimi kampi. Francija je tako 

številka ena v svetu za nudiste, je povedal namestnik pariške 

županje Bruno Julliard. 

Po njegovih besedah je naslednji korak izbira lokacije za 

nudistično območje. Izbirali naj bi med dvema pariškima 

glavnima gozdovoma, Bois de Boulogne na zahodu ali Bois de 

Vincennes na vzhodu, kjer je v "bližini jezero in ne bi 

vznemirjali javnosti", je dodal Julliard. Če bo res tako, bi lahko 

območje uredili do prihajajočega poletja. 
vir: rtvslo.si 

 

Prva restavracija za nudiste v Italiji, naval rezervacij 
Neki Italijan se je zaradi vse manjšega obiska gostov odločil, da 

svoj lokal spremeni v restavracijo za nudiste v Italiji, s tem pa je 

zadel v polno. 

Rezervacije za restavracijo v kraju Cerro Maggiore blizu Milana 

se vrstijo, lastnik restavracije pa je vesel, ker se je odločil za to 

potezo: "Zaradi odprtja nakupovalnega središča z restavracijo je 

moralo svoja vrata zapreti več okoliških lokalov. Pomislil sem, 

da moram najti nišo ali pa zapreti restavracijo. Odločil sem se za 

prvo pot." 

Gostom restavracije L'Italia-Americano bo od zdaj na voljo 

kabina, kjer bodo lahko slekli oblačila, preden bodo sedli za 

mizo. V lokalu, opremljenem v slogu 60. let prejšnjega stoletja, 

bodo po pisanju današnje izdaje italijanskega časopisa La 

Stampa strogo prepovedani prenosni telefoni, s katerimi bi lahko 

fotografirali gole goste. 

Za meni za dve osebi bodo morale gole stranke odšteti 120 

evrov, ob rezervaciji prek spleta pa 80 evrov. 
vir: rtvslo.si
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POPUSTI 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Za uveljavljanje popusta je potrebno ob 

prihodu predložiti člansko izkaznico opremljeno z INF znamkico 2017 

(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 

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


 



 

 


