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UVODNIK 

Prihaja zadnji mesec v letu. Sneg je že tu, za nami pa 

zanimivo leto. Januarja smo bili prisotni na sejmu 

turizma Alpe-Adria, kasneje še na podobnem sejmu v 

Gornji Radgoni. Optimistično smo oddali predlog 

kandidature za Svetovni kongres naturizma 2018, se 

zopet v velikem številu udeležili srečanj naturistov v 

Solarisu, Szikiju ter Malem Raju.  

Naša Zveza letos praznuje 40 let, kar smo tudi 

ustrezno proslavili na druženju v Termah Banovci. 

Oblikovali smo nove lepe majice ter promocijski 

material ZDNS. Pojavljali smo se v tiskanih in ostalih 

medijih. Urejali smo internetno stran, zdaj pa berete 

zadnjo letošnjo izdajo biltena Naturist. Osveščali smo 

o koristnosti naturizma in povezovanja v društva 

naturistov. 

Decembra vas vabimo, da se poveselite z nami na 

prednovoletnem srečanju v Savni Zlati klub Tivoli in 

na zabavah naših društev. Od januarja naprej bodo 

sledila predavanja (tudi z vašo udeležbo?) o 

naturizmu v različnih krajih Slovenije. Konec januarja pa se vidimo na Sejmu Alpe-Adria v Ljubljani.  

Vabimo vas k sodelovanju. 

Jesensko-zimski čas izkoristimo za dobrohotne izlete v naravo, hojo po šelestečem listju, snegu. Okrepimo svoja 

telesa in dušo z obiskom savne. Negujmo svojo kožo, da se ne izsuši preveč. Uporabljajmo čimbolj naravne 

proizvode. Sodelujmo. Povezujmo se in ne dovolimo, da se oddaljimo od nam dragih (oseb, živali) zaradi 

pomanjkanja učinkovite komunikacije in nekih stereotipov. Razčistimo morebitna nesoglasja! Družimo se. Živimo 

tukaj in zdaj. Prisluhnimo drug drugemu, še posebej otrokom, ki so naše največje zlato. Ustvarjajmo. Smejmo se in 

užijmo življenje, saj prehitro mine.  

Pobožajte svojo dušo, plešite, jejte sezonsko in zdravo ter se imejte radi! 

Želimo vam obilo radosti veselja, zdravja, ljubezni, topline in naj vas obleke ne utesnjujejo preveč! 

 

Srečno v 2018! 
Maja Penko, predsednica ZDNS 

 

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2018......... 

Enkratna objava Vse 3 izdaje 2018 

  

 *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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____ 
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Moji vtisi s praznovanja 40 let ZDNS (1. do 3.9.2017) 
 

Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali na srečanju naturistov v 

Sončnem gaju v Termah Banovci, le da je bilo to srečanje 

posebno, saj smo proslavljali 40 let ZDNS.  

Vikend je potekal v znamenju športnih iger in veselega druženja 

z naturisti Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške in Nemčije. 

Moja malenkost je prispela v Terme Banovci v petek, 1. 9. 

opoldan. Po prijavi v kamp, sem se napotila do kolegov društva 

naturistov K naravi, ki so že pripravili teren. Rezervirali so 

prostor za naše šotorčke. Po dobrodošlici so mi prijazni sočlani 

pomagali postaviti šotor, v katerem sem bivakirala tri noči. Po 

uspešni postavitvi šotora je začelo deževati. Dež pa ni bil moteč, 

vsaj zame ne. Uživala sem po petkovi uradni otvoritvi srečanja v 

toplem bazenu in glasbi. Po kopanju smo se odpravili v svoje 

rezidence. Vesela sem, da je Penkov novi šotor odlično prestal 

nalive. Še dobro, da imam kako kilo viška in me ni odneslo!  

Po sobotnem zajtrku smo se zbrali na našem terenu – to je 

naturistični del ob bazenu, kjer je bilo že vse pripravljeno za 

olimpijske igre naturistov, pardon, igre brez meja. Prijazni 

animator Bojan nam je natančno razložil pravila iger. 

Razporedili smo se v skupine. Moja skupina se je imenovala 

»International«, v kateri so bili še: Iztok iz T’mina, Dalibor in 

Joška iz Slovaške, Tanja iz Srbije, Joco iz Slovenije. Igre so 

potekale dopoldan. Bilo je napeto in vsi smo si prizadevali za 

čimboljšo uvrstitev. Nasmejali smo se do solz. Internationalci 

smo bili zelo uspešni igri z lisicami, pri ličkanju koruze in 

metanju podkve.  

Po zaključku iger so nam pripravili odlično Banovško malco 

(zaska z lukom, ocvirkov namaz, ...). Tudi nazdravili smo.  

Popoldan smo se greli v savnah in pripravljali na slavnostno 

večerjo, ki bi morala biti ob našem (FKK) bazenu, pa se je vreme 

tako sfižilo in se ohladilo, da so se prijazni organizatorji (ekipa 

Term Banovci in ZDNS) odločili, da bo večerja v sejni sobi 

hotela Term Banovci. Ko sem prišla v to jedilnico, sem bila 

presenečena, saj kaj tako lepega še nisem videla. Vse je bilo v 

rdeče-beli kombinaciji, na mizah pa je vsak dobil napisan meni 

jedi, ki so nam jih ponudili. Vse pohvale kuharjem in natakarjem 

ter vodstvu Term Banovci, ki je bilo prisotno vse dni.  

Po svečani večerji je sledil uradni del. Po naturistični himni: 

»Na-na-naturist« je hči Maja, predsednica ZDNS, predstavila 

zgodovino organiziranega naturizma pri nas in povabila pred 

mikrofon najbolj zaslužne osebe za razvoj naturizma pri nas in 

tudi glede organizacije proslave 40 let ZDNS. Govorili so: 

direktorica hotela Banovci, Aljana Magdič; Tanja Anžin, 

dolgoletna predsednica društva K naravi; Jože Bradač, 

predsednik in lastnik Malega raja; Edo Krese, predsednik društva 

K naravi; Cveto Trelc, predsednik društva Triglav iz Radovljice. 

Jožko Puc, je pripravil video predstavitev, ki se je vrtela v 

ozadju. Že je mislil, da bo oproščen govora, pa ga je Maja 

pohvalila za ves trud in dolgoletno prizadevanje za razvoj 

naturizma pri nas in je seveda tudi ganjeno on povedal par besed.  

Darilo hrvaške delegacije, modro orhidejo, je Maji predal 

predsednik hrvaških naturistov, Davor Žugčič.  

Tanja Stankovič, tajnica srbske naturistične organizacije, je bila 

navdušena nad organizacijo dogodka in povezanostjo slovenskih 

naturistov in podarila domačo rakijo. 

Po čudoviti predstavitvi je sledilo veliko presenečenje. To je bila 

velika torta s krasnim logotipom ZDNS. Res smo bili navdušeni 

in mnogi tudi ganjeni (Maja kar ni mogla verjeti, kako so se 

potrudili). Vsi udeleženi so dobili v spomin na dogodek lepe 

majice z napisom 40 let ZDNS in I feel Slovenia in I love 

naturism. Oblikoval jih je naš Jožko Puc. 

Po torti smo se zbrali še ob našem bazenu, kjer je čakala penina 

in še eno presenečenje. Rahlo neučakani smo ga le doživeli: 

prekrasen ognjemet s strani ZDNS! Opazovali smo ga kar iz 

bazena s šampanjcem v roki.  

Lahko bi šla spat k Maji v sobo, ampak sem se odločila za spanje 

v naravi. Nič lepšega. V nedeljo smo malo dlje spali in moj šotor 

je zdržal še eno nevihtno noč!  

Nedelja je bila namenjena počitku. Opoldan so nam postregli s 

slastnim bogračem. Bilo mi je tako lepo, da sem ostala še eno 

noč, ki ni bila tako deževna. Zjutraj me je poklicala Manja in 

prijazno povabila na zajtrk z ostalo družbo. Hvala vsem za 

čudovito doživetje. Vesela sem, da sem bila del tega. Upam, da 

se bomo v prihodnje še več družili.  
Mimi Penko, članica DN K Naravi 
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Zahvala ob praznovanju 40. obletnice ZDNS 
 

VSEM, ki ste sodelovali z nami v preteklih letih delovanja Zveze 

društev naturistov Slovenije! 

1. Najlepše se zahvaljujemo EKIPI TERM BANOVCI, ki se je 

letos res potrudila, da je praznovanje 40. rojstnega dne ZDNS 

potekalo odlično! Ivo Lebar, Aljana Magdič, animator Bojan, 

Špela in ostale animatorke, natakar Peter, kuharice, kuharji in 

slaščičarke (naredili torto z našim logotipom!), itd. Super ste! 

2. Hvala kolegom iz Hrvaške, Slovaške, Nemčije in Srbije, ki ste 

se poveselili z nami! 

3. Hvala ekipi tednika TVSLO in ekipi novinarke, da ste posneli 

krasno oddajo o naturizmu!  

4. Hvala Jožku Pucu za pripravo video-predstavitve zgodovine 

ZDNS! 

5. Hvala govorcem na svečani prireditvi: Jože Bradač, Edo 

Krese, Cveto Trelc in Tanja Anžin. 

6.  Hvala vsem, ki ste uživali ob ognjemetu s kozarčkom penine 

v roki. 

7. Hvala vsem, ki verjamete v nas in se nam boste tudi v 

prihodnje z veseljem pridružili pri organiziranju raznih 

dogodkov, predavanj, počitnikovanj ter izletov v duhu 

naturizma! 
Predsedstvo ZDNS 
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Prednovoletno srečanje naturistov v Savni Zlati klub Tivoli - 21.12.2017 
 

Vabimo vas na prednovoletno prešerno srečanje naturistov 

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

21.12.2017 s pričetkom ob 19. uri.  
 

Program srečanja: 

19 - 22h - savnanje 

22 - 23h - podaljšano obratovanje savn samo za nas, prijavljene 

23 - 24h - druženje ob prigrizkih, srečelov. 
 

Srečelov! Vsak udeleženec naj prinese zavito darilce, za potrebe 

srečelova.  

Dobrodošli slani in sladki prigrizki, pijača iz šanka.  
 

Cena 13 € na osebo.  

Prijave na dogodek so OBVEZNE (!!!) in jih do 19.12.2017 

sprejema Jožko Puc po telefonu: 041 665-315 ali po e-pošti na 

jozepuc@gmail.com. 

Parkirišče Tivoli (levo) je brezplačno. Kartico za parkiranje 

prinesi s seboj v savno.  
Vaša ZDNS 

 

 
 

Izredni svetovni kongres INF - FNI - Dunaj 22.7.2017 
 

Zaradi nekaj nepravilnosti na volitvah za predsednika/predsednico 

na Svetovnem kongresu v Wellingtonu novembra lani, smo 

volitve ponovili letos poleti na Dunaju. Prišli smo delegati skoraj 

z vsega sveta. Na svetovnem nivoju je opaziti močno željo po 

spremembah (beri:hitrejšem razvoju!) predvsem na področju 

osveščanja širše javnosti o koristnosti naturizma. Mnogo federacij 

se zavzema za pozitivne spremembe v smislu bolj hitrega in 

učinkovitega ukrepanja za dobro vseh. Zavzemamo se za boljšo 

povezanost in medsebojno komunikacijo.  

Voljo za predsedniško mesto sta poleg aktualne predsednice, 

Sieglinde Ivo (na sliki), izkazala tudi Avstralec Greg Serow in 

Francoz  Armand Jamier.  

Greg, sicer predsednik Avstralske naturistične zveze – ANF,  je z 

uspešnimi promocijami uspel, skupaj s svojo aktivno ekipo 

zagnanih naturistov, razširiti filozofijo naturizma širom Avstralije. 

Izjemno aktivna je tudi tamkajšnja mladina. Armand je dolgoletni 

predsednik Francoske naturistične zveze – FFN. 

Predsedstvo INF pa je zaradi malenkosti zavrnilo predsedniški 

kandidaturi Francoza in Avstralca. Ostala je le ena kandidatka. 

Izredni kongres se je zaključil s ponovno izvolitvijo Sieglinde Ivo 

iz Avstrije. Želimo ji še bolj uspešno vodenje Mednarodne 

naturistične organizacije! Podpredsednika in blagajnika bomo 

izvolili na naslednjem Svetovnem kongresu 2018. 

Na tem dogodku so tudi objavili razglasitev rezultatov glasovanja 

za lokacijo naslednjega Svetovnega kongresa naturizma 2018. 

Odločali so se med Slovenijo (dogodek bi izvedli v Termah 

Banovci) in Portugalsko.  

Očitno smo/ste premalo stiskali pesti in končni rezultat je bil 13:9 

za Portugalsko, 12 jih pa sploh ni glasovalo. Škoda pa taka. 

Ampak se ne damo! Imamo dovolj časa, da se skupaj z ostalimi 

akterji odlično pripravimo in predstavimo našo kandidaturo v 

Lisboni, oktobra 2018.  
Maja Penko 
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Južnoevropsko srečanje naturistov v Španiji - oktober 2017 
 

 
 

Španci so nas že nekaj časa vabili na južnoevropsko srečanje 

naturistov, ki se vsako leto odvija v naturističnem El Portusu, 

blizu Cartagene v regiji Murcia. Letos sem se odločila in šla. 

Najprej z nizkocenovnim letalskim prevoznikom iz Trsta v 

Valencijo (70€ povratna karta priority). Prespala v Valenciji in 

naslednji dan do Cartagene, najpomembnejše baze španske vojne 

mornarice. S prijatelji naturisti iz cele Evrope smo se srečali v 

restavraciji Marisqueria Freiduria La Marina. Kako so razvajali 

naše brbončice, mmm! Španska navada je, da si hrano delijo, 

torej, jed postavijo na sredino mize in potem si jo vzameš kolikor 

želiš. Nazdravili smo in zapeli, vsak v svojem jeziku. Tu so bili 

poleg domačinov iz Cartagene še ostali Španci in tudi Katalonci, 

Portugalci (najmlajša populacija), Angleži, Irka, Nemci, 

Avstrijci, Škoti, Danci ... in Slovenka! Prisotna je bila tudi 

predsednica INF, Sieglinde Ivo. Veseli ponovnega snidenja smo 

ugotovili, da smo imeli občutek, kot da smo se zadnjič videli par 

dnevi, ne pa meseci.  

Nastanjena sem bila pri svojih španskih prijateljih v hiški s 

čudovitim razgledom na naturistično naselje, kamp in zaliv El 

Portus. Več o lokaciji preberi tule: http://www.elportus.com/en/. 

Lepo je bilo srečati stare prijatelje in se poveseliti z njimi! In 

deliti občutek neobremenjenosti s človekovo zunanjostjo. 

Vsebina je važna, dragi moji bralci in bralke!  

Komaj smo čakali celodnevni izlet s katamaranom. Nekateri le 

oviti v pareo smo se vkrcali na avtobus in do pristanišča v 

Cartageni izvedeli marsikaj zanimivega. Po izplutju iz pristanišča 

je dal kapitan zeleno luč in odvrgli smo nepotrebne cunjice. 

Čudovito smo se zabavali ob plesni glasbi, šumenju morja, se 

trikrat ustavili za kopanje in dan je kar prehitro minil. Z zabavo 

smo nadaljevali v kampu. Ole! 

Del dodatne ponudbe v El Portusu je tudi mini savna z masažnim 

bazenom, kamor smo bili povabljeni na kozarček penine. Za nas 

so takrat veljale tudi ugodne cene masaž.  

El Portus je odprt celo leto!!! Povprečna januarska temperatura 

je 11 stopinj celzija. Nekateri kar živijo tam. 2x letno močno 

dežuje, drugače je pa za njih slabo vreme, če malce pihlja in se 

na nebu pojavijo oblaki. :) 

Počitek na prodnati plaži, kopanje v čistem morju med nešteto 

ribami, poslušanje valov, vonj morja in mediteranskih zelišč ... 

To je to, kar človek rabi ...  

Na »gala« večerji zadnji dan srečanja so domačini pripravili 

čudovito plesno predstavitev flamenka in seviljan, okusili smo 

tudi več vrst slovite paelle, nekekšne španske rižote, ki pa je še 

vedno najboljša v Valenciji, odkoder prihaja. Brez vina pri 

Špancih ne gre, tokrat so nam ponudili odlična vina iz vinorodne 

pokrajine Rioja.  

In počasi se je bližal konec moje bivanja v El Portusu. Naslednje 

dneve sem se sprehodila po Murciji, ki slovi po okusnih limonah 

ter sredozemski Valenciji, ki navdušuje s čudovitimi parki, 

dolgimi peščenimi plažami in kolesarskimi stezami, staro in 

moderno arhitekturo, horchato, odlično urejenim javnim 

prevozom ter prijaznostjo domačinov ... 

Vabljeni tudi vi naslednje leto! :) 
Maja 
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Foto natečaj 2017 - glasovanje 
 

Na spomladi razpisan natečaj za naj fotografijo iz naturističnega 

življenja smo do 1. novembra 2017 prejeli 14 fotografij. Na 

ZDNS smo izmed prispelih izločili neprimerne in avtorsko 

zaščitene fotografije in med ostalimi izbrali 6 najboljših. Sedaj 

se obračamo na vas, da z glasovanjem izberemo zmagovalno. 

Glasovanje letos poteka le na 

www.naturist.si od 01.12.2017 do 

31.01.2018. Vsak lahko glasuje le ENKRAT.

 

 
1.   Pozdrav križarki – avtor: Milan, Srbija 

posneto: Oslo, naturistična plaža Huk 
 

 
3.   Mami, videl sem morskega psa – avtor: Anton, Podgorci 

posneto: Valalta / Rovinj 
 

 
5.   »Nature is the best playground« – avtor: Lea, Dobrova 

posneto: Kanegra 

 
2.   Naravna zaščita – avtor: Vlastimir, Ljubljana 

posneto: Solaris / Poreč 
 

 
4.   Vsebina se kopa – avtor: Marjan, Ljubljana 

posneto: nekje na Jadranu 
 

 
6.   Pozdrav zimi – avtor: Anton, Podgorci 

posneto: Velika Planina 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jozko/Desktop/natecajrazpis.php
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V Szikiju najbolj veselo do sedaj 
 

Letos se je vesela družba zbrala na Madžarskem. V Szikiju. Pri 

našem prijatelju Janošu. Moja malenkost je po izrednem 

kongresu na Dunaju odšla kar z Janošem v njegov naturistični 

raj. Ker sva prišla pozno ponoči, se mi res ni dalo postavljati 

šotora. In je »gazda« organiziral večerjo, pivce in prenočišče (za 

eno noč so posodili staro, majčkeno, a čisto in prav prisrčno 

prikolico, kjer sem spala odlično). 

Kadarkoli prideš v Sziki, tam vlada občutek domačnosti. Mlado 

in manj mlado. Koščeno in baročno. Niti enega kamenčka po 

tleh, temveč trava in peščena prst. No ja, razen v »slovenskem« 

kotičku. To je del kampa, ki ga ekipa Szikija ponavadi nameni 

nam. In tu so slive, jabolka, orehi ... Naslednji dan sem postavila 

svoj novi šotor, Edo in Joži sta mi pomagala napeti njeno 

visokost, plahto (streha in senca). Vse pod budnim očesom 

inšpektorja Rona (kuža!). Moj novi šotor je odlično prestal test 

vodoodpornosti že drugo noč. Se mi je res zdelo, da ga bo kar 

odneslo, tako močno je pihalo, treskalo in lilo kot iz škafa. In ker 

za vsakim dežjem posije sonce, je bilo tudi temu tako. Pridružil 

se nam je še Jožko in dan kasneje še Slavc ter Franci in Blaž. 

Postavili smo si simpatičen tabor s profesionalno kuhinjo. Kar 

naprej heci in komične situacije. Smejali smo se do solz.  

Vsak večer zabava: enkrat karaoke, disko večer za otroke, v 

soboto pa disko pod milim nebom za vse nas do jutranjih ur.  

Ne razumem le, zakaj je letos tako malo slovenskih naturistov 

prišlo na najbolj zabavno druženje naturistov pri naših sosedih!! 

Tako fajn in tako poceni ... Pač ni morja – je pa jezero in cel dan 

aktivnosti in tekmovanja. Preko 400 nas je bilo iz 15 držav! 

Tekmovali smo v približno 40 igrah in kar 140 nas je prejelo 

priznanja in medalje. 

Slovenci smo tekmovali v igrah za mednarodno ekipo in seveda 

zmagali v odbojki na mivki! 

Še en dogodek se mi je vtisnil v spomin: pred pričakovano 

nevihto smo šli še enkrat v vodo (seveda prej napeli šotorske 

vrvice!). Pihalo je kar močno, na obzorju so strele tekmovale, 

katera bo svetlejša. V našem kampu, na plaži, v jezeru pa čisto 

nobenega preplaha. Otroci so se še kopali, ta miceni so se s starši 

še lovili okoli šotorov in prikolic. Nek očka je mirno še užival z 

otročičkoma v jezeru, in so kasneje veselo plesali v dežju! 

Kakšno veselje je bilo gledat te srečne otroke, ki jih starši ne 

silijo ne pod streho in ne v obleke. Nikjer nobenega vpitja, češ 

ne hodit ven, ker boš moker. Ker smo itak goli ... Vedo, da je 

dež, kot en velik tuš. Za ljudi in ostala živa bitja. Potem pa 

smešen prizor, ko gre nagec samo z dežnikom do WC-ja. :) 

Niti enkrat v celem tednu ni bilo slišati nervoznih besed ali pa 

kreganja otrok. Vse je tako umirjeno, polno spoštovanja. Otroke 

učimo in vsi pazimo na njih. Igrače in plažni pripomočki v 

njihovem kotičku so od vseh. Obleke niso pomembne. Oblečeš 

se, ko te zebe. Ali kadar ti pač paše. Pogosto opazimo v 

nekaterih drugih naturističnih kampih, da animatorji in ostali 

delavci govorijo, da tam delajo in se zato ne slečejo. Ekipa 

Szikija je mlada, prijazna in zagnana, ter vztrajna. In gola, ali pa 

ne. Dobro vemo kdo je kdo. Zvečer v disku si nag ali oblečen, 

ali pa imaš s seboj le nek pareo. Važen je človek v vsem svojem 

bistvu.  

In maser Miša, slavni kiropraktik, ki te zmasira in popoka 

sklepe, »naštela« hrbtenico, meridiane in brez besed ugane, 

kateri del telesa potrebuje več pozornosti.  

Kaj, ko bi se tudi ti, dragi bralec/bralka drugo leto odločil/a, da 

preživiš en teden z nami v Szikiju? Pripelji svoje prijatelje, 

prijateljice, družino, ali pa se nam sam/a pridruži. Veselo bo!  

Maja 
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Promocije naturizma 
 

VABILO NA SEJEM NATOUR ALPE-ADRIA 

31.1. - 3.2.2018 

 
 

Menimo, da je dobro delati na promociji naturizma in osvestiti 

ljudi o samem pomenu naturizma. Saj bomo le tako lahko 

»zrasli«. Še vedno se namreč srečujemo z zmotnimi razlagami o 

našem načinu življenja. Še vedno je zaznati cel kup predsodkov 

o goloti in spolni diskriminaciji (moške bradavice so vedno 

dobro vidne v medijih, na ženskih bradavicah pa pogosto 

oblački, meglica in podobni nesmisli.  

Javnost želimo predstaviti pozitivne plati načina življenja v 

sožitju z naravo, za katerega je glavna značilnost socialna golota, 

ki vzpodbuja samospoštovanje, spoštovanje drugih in skrb za 

okolje.  

In toliko je še neizkoriščenih priložnosti za razvoj turistično-

gostinske in športne ponudbe za naturiste v Sloveniji. Vabimo 

vas, da obiščete našo stojnico na sejmu, nas povprašate o tem in 

onem. Odprti smo za vse predloge za dobro naturizma na 

slovenskem prostoru.  

Skupaj zmoremo mnogo več, kot en posameznik. Razbijmo 

tabuje in se odprimo svetu.  

Več podrobnosti o naši prisotnosti na sejmu in organiziranem 

predavanju boste lahko prebrali na naši internetni strani, 

www.naturist.si in na Facebooku.  

Se vidimo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani! 
 

PREDSTAVITVE ZDNS PO SLOVENIJI 
 

V 2018 bomo pripravili kar nekaj predavanj o naturizmu. Imate 

predlog za lokacijo v vašem kraju? Javite se nam – veseli bomo! 
 

 

 

Bosonoga hoja in tek za zdrava stopala 

 
 

Sezujte odvečno obuvalo in pustite stopalom, naj bosa tavajo po 

svetu. Poskrbite za njihovo kraljevo nego in jim privoščite stik z 

naravo. Prvinski dotik vam bo pognal kri po žilah in vas napolnil 

z energijo. 

Se spominjate, kako ste kot otrok bosi tekali po travi? Raziskave 

na ameriški univerzi Harvard spodbudno govorijo v prid temu 

početju, ker se pri bosonogem teku 'stres' pri dotiku s tlemi 

prerazporedi po celem podplatu (v športnih copatih pa naj bi 

večino energije udarca ob stiku s tlemi prejela peta). 

Bosonoga hoja in tek krepita mišice, tetive in vezi in celo 

zmanjšujeta možnost za poškodbe, kot so zvin in pretegnjene 

mišice. To pa zato, ker bosonogi tekači ne 'pristajajo' na pete, 

temveč na predel med prsti in lokom, ter tako zmanjšajo stresni 

udarec s tlemi. 

Ko se naučite tekati bosi, boste tudi nežnejši s stopali in 

previdnejši ob dotiku noge s tlemi. 

Da prehod iz športnih copat na bosa stopala ne bi bil enak 

vračanju v kameno dobo in da ne bi poškodovali nežne in 

občutljive kože stopal, za začetek poskusite teči v debelejših 

nogavičkah. Tudi tako boste utrdili mišice stopala. 

Hoja po petah in po prstih, notranjem in zunanjem robu 

podplatov krepi mišice stopal. Igrajte se s prsti: skrčite prste na 

nogah, ne da bi pri tem dvignili stopalo od tal, nato pa jih spet 

čim bolj iztegnite. 

Dobra vaja je tudi pobiranje predmetov s stal le s stopali. Takšne 

vaje ponavljajte v seriji po deset. Ohranjajte tudi gibljivost in 

moč sklepov; med tem, ko sedite na tleh, jih vrtite v krogih in 

pomikajte gor/dol ter levo/desno, kot to počnejo baletke. 
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Zimsko srečanje naturistov pod Peco - Rutar Lido 6. - 13.1.2018 
 

 

Da ne bo januar preveč turoben, bodo poskrbeli trije kralji in 

Naturistični resort Rutar Lido, v Dobrli vasi na avstrijskem 

Koroškem, le 95 km iz Ljubljane! Najbližji mejni prehod je 

Jezersko.  

Med 6. in 13. januarjem bo tam zimsko športno zabavno 

srečanje naturistov, ki ga organizira evropska sekcija INF v 

sodelovanju z Rutar Lido.  

Namestitev: hotel, apartmaji, zimsko kampiranje v lastnih 

avtodomih ali v mobilnih hiškah. 

Prehrana: polpenzion (zajtrk in večerja), kosilo za doplačilo. 

Aktivnosti: uporaba savna centra, bazena, gimnastika v vodi, 

uporaba fitnesa, biljard, glasbeni in plesni večeri, kuharske 

delavnice, pizza večer, izdelava mozaikov, sprehodi v naravi, 

disko, izleti v okoliške kraje. 

Ljubitelje zimskih športov čaka: 15 km prog smučišča pod 

Peco (Smučišče Petzen - Feistritz pri Plibergu), tekaška arena in 

drsališče. 

Več informacij o destinaciji na www.rutarlido.at.  

 

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest: 

majapenko33@gmail.com. 
 

 

http://www.rutarlido.at/
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Po parku za naturiste še restavracija 
Francija je znana po svojem sproščenem odnosu do golote, zato 

naturističnih plaž, kampov in bazenov tam ne manjka. Konec 

poletja so del pariškega parka Bois de Vincennes namenili 

druženju brez oblek. A šli so še korak dlje in v Parizu odprli prvo 

naturistično restavracijo v državi, v kateri lahko gostje obedujejo 

v Evinem in Adamovem kostimu. 

Restavracija z zgovornim imenom O'naturel je svoja vrata odprla 

v petek 3. novembra po uspešni četrtkovi generalki, na kateri je 

na večerji zaprtega tipa gostila pariško naturistično zvezo. 

"Nocoj smo imeli samo člane pariške naturistične zveze. 

Podpirali so nas od samega začetka, zato smo prvi večer 

rezervirali zanje", sta za časopis Le Parisien povedala upravitelja 

restavracije Mike in Stephane Saada. 
 

 
 

 
 

 
 

Par je dodal, da so bili naturisti navdušeni nad izkušnjo in kot 

kaže, niso edini. Okoliški prebivalci se zdijo popolnoma 

neobremenjeni, da se je v njihovi soseski na ulici Rue de 

Gravelle v 12. okrožju odprla tovrstna restavracija. "Sploh me ne 

moti, niti mojih sosedov. Z ulice se nič ne vidi. Vemo, kaj se 

dogaja. Ni masažni salon", je povedal eden izmed domačinov. 
 

www.naturist.si 

Večerja v restavraciji, ki sprejme do 40 gostov, stane okoli 30 

evrov, morajo pa gostje pred vstopom vsa svoja oblačila odložiti 

v garderobi.  

Ali se bodo Parižani ogreli nad idejo golega obedovanja, se bo še 

videlo, nedvomno pa potencial ima, saj se kar 2,6 milijona 

Francozov izreka za naturiste.  

Pariz sicer ni prvi s tovrstno restavracijo - lani so v Londonu za 

tri mesece odprli t. i. pop-up restavracijo Bunyadi, razdeljeno na 

konvencionalnejši del in na del, v katerega ste lahko vstopili 

samo slečeni. 

The Bunyadi je bil v središču Londona odprt lani poleti - in bil 

takoj razprodan. 
 

 
 

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 

Ponedeljek in četrtek od 19.00 do 22.00 
8,00 € 

Thermana Laško 

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

Savna na Fakulteti za šport v Ljubljani  -  

vsak petek od 17.00 do 19.30 
10% 

Kamp Terme Banovci 10% 

HRVAŠKA   

Kamp Kanegra Umag 10% 

Kamp Solaris Poreč 15% 

Kamp 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


 



 

 


