TERME BANOVCI – KLASIČNI IN FKK KAMP
LEGA: Terme Banovci ležijo v severovzhodnem dele Slovenije, 16 km od Avstrijske meje ( mejni prehod: Bad
Radgesburg ), nedaleč od ceste Maribor - Ljutomer – Murska Sobota. Kamp se nahaja sredi murskih polj,
daleč od industrijskih središč.
KAMP: V klasičnem kampu je 130 prostorov za kampiranje, v naturističnem 70. Sončni gaj je prvi naturistični
kamp ob termalni vodi v Evropi. ZDRAVILNA OSVEŽITEV: Banovska zdravilna voda prihaja iz globine 1500 m
in ima na izviru 60oC. Leta 1995 je Ministrstvo za zdravstvo proglasilo banovsko termalno vodo za naravno
zdravilno sredstvo, ki se uporablja pri zdravljenju bolezni poškodb in pooperacijskih stanj po posegih na okostju,
sklepih in mišičju. Kopate se lahko v treh zunanjih bazenih s termalno vodo ( 34 – 38 stopinj ) in v plavalnem
bazenu z navadno vodo, bazenu s toboganom ter otroškem bazenu. Tako imamo v termah Banovci skupno
1920 m2 vodnih površin, od tega 216m2 s termalno vodo v zaprtem bazenu.
ZA LEPOTO TELESA IN DUHA: nov svet savn ( tri različne finske in ena turška savna ), masaže, kopeli,
obloge….
KULINARIKA: Allacard restavracija, samopostrežna restavracija in letna kuhinja.
ŠPORT, REKREACIJA, IZLETI: Poskrbljeno je za šport in rekreacijo. Izposodite si lahko kolo, igrate tenis,
namizni tenis, odbojko. Goste popeljemo na izlet po bližnji okolici, lahko pa se peš ali s kolesom odpravijo do
čebelarskega muzeja, se popeljejo z brodom, ali spustijo s čolnom po Muri, poletijo z motornim zmajem nad
Prlekijo, obiščejo mlinarja v Veržeju . Okolica Banovec slovi ne samo po mineralni in termomineralnih vodah,
temveč tudi po vrhunskih sortnih vinih, izbranih sirih, iskrih kasačih ter prelepih lončarskih izdelkih.
POSEBNA DOŽIVETJA: atraktivni animacijski programi za vse generacije!
V času poletnih počitnic Vas bo izkušen tim animatorjev peljal skozi razne atraktivne otroške programe kot so:
gusarji na reki Muri, otroške olimpijade, šaljiva tekmovanja…

Terme Banovci, Banovci 1a, 9241 Veržej, tel. 02 51 31 440,
www.terme-banovci.si
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POLETJE 2016
Končno je tu spet pravo poletje. Aprilsko, pardon, junijsko
deževje je poškodovalo precejšen del letošnjih pridelkov. Spet
se zavedamo, da proti materi Naravi ne moremo prav dosti ...
Lahko skušamo le slediti njenim namigom in poslušati šesti
čut, ki nam veli marsikaj, če mu le prisluhnemo. Upati na
najboljše, a se vseeno pripraviti na manj dobro. In pogumno
zreti v prihodnost, kjer so edina stalnica SPREMEMBE!
Letos smo imeli naturisti že kar nekaj prijetnih druženj:
otvoritev kopalne sezone v reki Krki v Malem raju, čiščenje
naših kotičkov ob Dnevu Zemlje, prenašanje žabic čez cesto.
V tem letu smo zopet pobrali kar nekaj medalj na srečanju
naturistov Alpe-Adria, v Solarisu. Posamezna društva
organizirajo izlete. Po dveh letih šli spet h kolegom na Češko.
Pred nami je vroče poletje. Pestro bo. Pripravljamo srečanja
naturistov v Malem raju, na Madžarskem in v Termah Banovci. Pridruži se nam na križarjenju za naturiste po
Jadranu! Letos bomo sodelovali pri vzponu na Kum. Novembra se bo na Novi Zelandiji odvijal 35. svetovni
kongres naturizma. O vseh dogodkih vas bomo sproti obveščali na naši internetni strani.
Dragi bralci, želim vam radostno in brezskrbno poletje, polno novih doživetij. Prepustite se toku življenja. Drznite
si narediti nekaj takega, kar še niste! Naj vas vodijo pozitivne misli. Zaplešite goli v dežju, izklopite mobitel in
uživajte v glasbi Narave. Uporabljajte čimbolj naravna sredstva za zaščito kože pred močnimi sončnimi žarki ...
VABLJENI, da se nam pridružite na naših srečanjih in dogodkih. Govorite naglas o zdravem načinu življenja –
naturizmu in povabite prijatelje, da se nam pridružijo.
Vaših poročil o naturističnih počitnicah bomo zelo veseli. Če odkrijete kakšen nov »FKK« kotiček nam to
sporočite. Naj otroci kaj narišejo, tako bo jesenski bilten še bolj zanimiv.
Čudovito poletje vam želimo iz ZDNS!
Maja Penko, predsednica ZDNS

Enkratna objava
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 €

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2016.........
Vse 3 izdaje
Zadnja stran
2016
1/1 samo color*
685,00 €
*GRATIS 30 dnevna
Notranje strani
468x60 pix na naši
1/1 color *
www.naturist.si
580,00 €
**GRATIS 30 dnevna
1/2 color
120x60 pix na naši
320,00 €
www.naturist.si
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
joze.puc
@naturist.si
Bilten izhaja
trikrat letno:
pomlad
(marec),
poletje (junij)
in jesen-zima
(november).
Avtor
fotografije na
naslovnici:
Jožko

objava banerja
spletni strani

Naklada: 600
izvodov

objava banerja
spletni strani

____

____
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XXVI. mednarodni športni teden »SZIKI«
FKK kampu Sziksósfürdõ pri Szegedu 20.07. - 26.07.2016
Več o kampu in srečanju na www.natours.hu

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.

Planinski izlet s piknikom DN Triglav
DN Triglav vabi vse naturiste na potepanje po Jelovici, ki bo v
soboto 16.09.2016. Dobimo se pri znani lokaciji in sicer pri
SPAR Radovljica ob 8:30.Po pohodu sledi piknik pri vikendu.
Cena pohoda s piknikom znaša 12 €.
Prijave zbiramo do 13.09.2016 na tel (04) 531 42 21
ali 031/543-528
Lep naturistični pozdrav.
Cveto Trelc
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Vabilo na naturistično križarjenje po Jadranu (06.08.- 13.08.2016)
Vse naturiste in ljubitelje morja vabimo, da svoj dopust preživite
na čudovitem križarjenju po Jadranu za NATURISTE! Kaj je
lepšega, kot zjutraj stopiti ven iz udobne ladijske kabine in se v
rojstni obleki sprehoditi po palubi in skočiti v čisto morje? Vsak
dan kopanje v kristalno čistem morju v zalivih Dalmacije, večeri
pa v otoških mestecih ali pa v samotnem zalivu, kjer je možno
tudi nočno in jutranje kopanje. Morda srečamo še delfine.
Križarili bomo z luksuzno ladjo »Otac Nikola«.

kabine. Prostora za sončenje in druženje je veliko (150 m2) na
zgornji in spodnji palubi, koder so na razpolago tudi ležalniki in
stoli. Lahek dostop v morje za kopanje.
CENA: 620,00 EUR/osebo (paluba) ali 570,00 EUR/osebo
(podpalubje)
V ceno je vključeno:
 polni penzion (prvi dan začnemo s kosilom, zadnji dan
odidemo po zajtrku)
 pijača dobrodošlice, voda
 menjava brisač
 luške pristojbine
 plovba na ladji Otac Nikola 4* - predlog rute: Trogir –
Pučišća – Vrboska/Jelsa –Vis – Modra špilja/Komiža –
Lastovo – Vela luka – Pelješac – Trogir (sprotni
dogovor z izkušenim kapetanom)
DOPLAČILA po želji:
 organizacija prevoza Ljubljana-Trogir (avtobus ali
kombiji), varovano parkirišče za en teden: 50,00
EUR/avto
 pijača ob kosilu in večerji, napitnina
 dodatni izleti, potapljanje, itd.
 zavarovanje z asistenco.

Opis ladje Otac Nikola:
Zgrajena 2006 kot luksuzna ladja za 32 potnikov. Kabine so
prostorne in okusno opremljene. Vse kabine imajo lastne
sanitarije in tuš. V podpalubju je 6 dvoposteljnih, na glavni
palubi so 4 triposteljne in na zgornji palubi 4 dvoposteljne

Rok za prijavo: do zasedbe mest, rezervacija bo potrjena s
plačilom akontacije 150 EUR. Za več informacij in za prijavo se
javi Maji na 031/524- 610 ali na majapenko33@gmail.com.

Svetovni kongres naturizma: 16. do 20. november 2016 - Nova Zelandija
INF vsake dve leti organizira Mednarodni kongres
naturizma. Zadnji je bil
septembra 2014 na Irskem,
kjer smo izglasovali lokacijo
naslednjega kongresa – to je
bila NOVA ZELANDIJA!
Kongres se bo odvijal od 16.
do 20. novembra 2016 v Wellington Naturist Clubu. Udeležili se
ga bodo predstavniki nacionalnih naturističnih zvez, društev,

klubov ... Dogodek je odlična priložnost tudi za promocijo
Slovenije, kot dežele, ki v naturizmu obeta mnogo več.
Skupaj z eno od naših turističnih agencij bomo ustvarili
naturistični aranžma za 15 do 21 dnevno popotovanje v daljno
Novo Zelandijo in vas o podrobnostih sproti obveščali preko
naše internetne strani.
Zainteresirane že zdaj prosimo, naj se javijo ZDNS, da vemo na
kakšno število potnikov lahko računamo.
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Mednarodni Vikend naturistov - Terme Banovci 02.09. - 04.09.2016

Vabimo vas na že tradicionalno in mednarodno srečanje
naturistov v prvi naturistični kamp ob termalni vodi v Evropi –
Sončni gaj v Termah Banovci!

Paket vključuje: 2 nočitvi s polpenzionom v ½ sobi, neomejeno uporabo bazenov s termalno vodo, celodnevno kopanje na dan
odhoda, 1 krat vstop v svet savn, uporaba kopalnega plašča, vsa navedena animacija.

Cena:





v hotelu Zeleni Gaj*** Banovci 118 €/osebo
v depandansi hotela Zeleni Gaj Term Banovci***: 99 €/osebo - možnost dodatnega ležišča (zelo primerno za družine!)
KAMP: v lastnem šotoru: 29,90 €/osebo vključuje: kampiranje od petka do nedelje, vso našteto animacijo in sobotno večerjo
ter celodnevno kopanje na dan odhoda.
Obvezno doplačilo: turistična taksa.

Program Vikenda naturistov:
Petek, 02. 09. 2016
 Dopoldne organizirano kolesarjenje
(kolesa pripeljite s seboj)
 21.00 Uradna otvoritev in pozdrav
predsednice Maje Penko
 22.00–00.00 Nočno kopanje ob
svečah, penini, sadju in romantični
glasbi na kopališču FKK
Sobota, 03. 09. 2016
 10.00 Igre brez meja na kopališču
FKK
 Prosto popoldne za savno in kopanje
 19.00 Večerja
Nedelja, 04. 09. 2016
 Zaključek srečanja na FKK kopališču
(prisoten redar za ponudbo hrane in
pijače)
 Celodnevno kopanje

Prijave sprejemamo do 24.08.2016 po e-pošti majapenko33@gmail.com
ali po telefonu 031/524-610. Rezervacije na 02/ 51 31 400
Več informacij o namestitvi: http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/nastanitve/terme-banovci/nudisticni-kampsoncni-gaj/
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Foto natečaj 2016 - razpis
Zveza društev naturistov Slovenije – ZDNS v letu 2016 že
sedemnajsto leto zapored organizira FOTO NATEČAJ. V poštev
pridejo vaše fotografije iz naturističnega življenja na plaži,
društvenem prostoru, v FKK kampu, pri športu, zabavi, … V
poštev pridejo le digitalne fotografije večje od 600 pix najkrajša
stranica. Fotografije se ne vračajo in so kasneje last ZDNS, s
pravico, da se uporabijo za interne razstave in biltene.

Fotografiji obvezno priložite vaše obvezne podatke:
ime, priimek in naslov avtorja (ni za objavo), nadimek
avtorja in naslov fotografije. Rok za oddajo fotografij
je 15.10.2016. Vaše izdelke pričakujemo na elektronski
pošti: zdns@naturist.si ali preko obrazca na spletni
strani www.naturist.si
In kako bomo izbrali najboljšo? Vse ustrezne fotografije, ki
bodo prispele pravočasno, bomo objavili v biltenu Naturist –
jesen-zima 2016 ter na naši spletni strani www.naturist.si in vam
dali možnost, da izberete najboljšo.
Nagrade:
- Avtorji prvih treh fotografij bodo prijeli praktične nagrade
naših sponzorjev.
- ZDNS pa bo zmagovalcem podelila tudi brezplačne družinske
članarine za leto 2017.
Želimo vam uspešno fotografiranje.
ZDNS

www.naturist.si
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Vabila
6. SREČANJE NATURISTOV V
MALEM RAJU 08.07. - 10.07.2016
Vabimo vas na srečanje naturistov v Mali raj, ki bo
v soboto 09.07.2016.
Program:
Petek
prihod
Sobota
prihod
13:00 piknik in druženje
družabne igre
druženje ob kresu
Nedelja
10.00 Brbučev zajtrk
Prihod možen že v petek. Namestitev je v lastnih šotorih
prikolicah in avtodomih.
Obvezne pisne prijave do 05.07.2016
na e-mail joze.bradac@siol.com
Vse dodatne informacije: Jože Bradač 041/642-905.
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Mednarodno srečanje ALPE – ADRIA 2016

»Letos bo pa mrzlo morje.« sem si govoril, ko sva se z ženo
pripravljala na srečanje. »Konec maja je včasih vreme še čisto
aprilsko, treba bo vzeti tudi topla oblačila.« je dodala moja
boljša polovica. In smo šli. V kampu nas je že čakala standardna
parcela, tudi sosedje isti in avstrijsko-koroška slivovica, ki je
bila še boljša kot prejšnja leta. Vreme pa je bilo prekrasno.
Domek sva parkirala, postavila še streho nad mizico in skok v
morje, ki je bilo toplo, okoli 21 stopinj, ampak še vedno slano.
Celo moj štirinožni prijatelj se ni pritoževal, da o ženi ne
govorim. Lepo se je začelo.
V ponedeljek so prišli še ostali udeleženci srečanja in s seboj
pripeljali dež ter mraz. Pa ne za dolgo, v torek že bolje, v sredo
pa nas je prebudilo sonce in srečanje se je lahko pričelo.
Opoldne je bilo uradno odprtje in igre so se pričele. Tekmovali
smo v namiznem tenisu, spretnostni vožnji s kolesom, teku,

balinanju in v vožnji s pedolinom (čolniček na nožni pogon) in
moram reči, da smo dostojno zastopali Slovenijo. Osvojili smo
kolajne v vsaki panogi in celo pokal za prvo mesto v vožnji s
pedolinomi.
Vse to pa je bila zasluga ekipnega, prijateljskega vzdušja,
jutranjega umivanja zob z »ustno vodko«, hladnega piva in
dobre hrane. Na skupni večerji pred šotori smo si privoščili
orade in to dvakrat. Pa vreme? Vsak dan je bilo lepše in morje
toplejše, v nedeljo je imelo že 22 stopinj.
Toda vsega lepega je enkrat konec in prišel je čas slovesa.
Pospravili in spakirali smo ter se odšli poslovit od morja. Še
zadnje kopanje, objemček in poljubček, pa v kolono proti
Ljubljani. In še obljuba, drugo leto se zopet vidimo.
Edi Krese

Planinski izlet na Vršič
Mimo lepo urejenega jezera Jasna, Mihovega doma in Koče na
Gozdu nas je cesta pripeljala do Tonkine koče. Poskačemo iz
avtomobilov, pripravimo pohodne palice, se oskrbnici koče
priporočimo za enolončnico in odhlačamo proti Vršiču. Pot nam
kažeta dva štirinožca, ki veselo tekata naprej in nazaj ter
preverjata ali morda kdo ne zaostaja. Izredno lepa razgledna pot
pa nam pripravi prelepo presenečenje – sneg. Gremo se kepat, je
nekdo vzkliknil, Danica pa je takoj preizkusila kako globoko se
sneg lahko vdre. Z mokro ritko je veselo nadaljevala pot. Po kaki
dobri uri hoje se nam je prikazala Poštarska koča. Še rahel vzpon
in bili smo na vrhu. Ponujal se je prečudovit pogled na obe
Mojstrovki na eni strani, na drugi strani na Prisojnik, v daljavi na
Škrlatico in Špik in še bi lahko našteval. Toda želodčki so
zahtevali svoje in pojedli smo predjed (sendviče iz nahrbtnika)
kajti glavno nas je čakalo v Tonkini koči. Še enkrat se ozremo
po prelepih gorah in že jo mahamo nazaj.
Pred kočo posedemo, naročimo vsak svojo dobroto in se
razgovorimo. Lepo je v naravi, lepo je hoditi po hribih, lepa je
naša Slovenija. Še bomo šli.

Bolj ko se je približeval dan izleta, slabša je bila vremenska
napoved. Pa smo dejali, morda pa bo drugi teden bolje in res je
bilo. V soboto 21. maja se je naredil zelo lep dan. Ob 8. uri smo
se dobili v ljubljanskem BTC-ju pred Atlantisom in se po
osvežilni cigareti posedli v kombi ter odbrzeli proti Gorenjski. V
Radovljici sta se nam priključila še dva člana in dogovorili smo
se, da nam v Kranjski gori pripada postanek za kavico in vse
Edi Krese
ostalo kar se sodi zraven.
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Čistilna akcija v Malem raju
V lepi sončni soboti smo se zbrali v Malem raju na čistilni akciji,
ki jo vsako leto organiziramo ob dnevu zemlje po celotni občini.
Tako smo se tudi letos lotili pobiranja odpadkov in smeti v več
skupinah. Največ dela je imela skupina, ki je pobirala smeti ob
regionalni cesti Straža – Soteska. Razveseljivo pa je, da je smeti
ob sami reki Krki vsako leto manj. Ker smo smeti zelo hitro
pobrali, smo se dogovorili, da čistilno akcijo razširimo še na
delovno akcijo in smo nato do malice postorili še nekaj takšnih
del tako, da bo Mali raj še lepši.
Jože Bradač

www.dnmaliraj.si

Kresovanje v Malem raju

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

----------------------------------------------------------------------- Stran 10 -------------------------------------------------------------------

NATURIST poletje 2016

Otvoritev nudistične terase v savni Panter 05.05.2016
Otvoritev nudistične terase je potekala v sproščenem vzdušju. Na
terasi je dišalo po delicijah z žara, prijazni natakarici sta
poskrbeli, da nismo bili preveč žejni. Savna mojster je popestril
druženje z vabilom na »ritual« (vrtinčenje vročega zraka) in čas
je kar prehitro minil. Luštno je bilo. :)
Strinjali smo se, da bomo skupaj ustvarili posebno ponudbo za
člane društev naturistov Slovenije. Jeseni! Saj je do
(predvidoma) septembra savna zaprta zaradi prenove. Takrat boš
pa lahko kaj več prebral/a na naši internetni strani.
Maja Penko

V Ljubljani se je v Savni Panter odprla nova terasa za nudiste.
Povabljeni smo bili na otvoritev in se je seveda tudi udeležili.
Nova ekipa savn Panter je na koncu preteklega leta
reorganizirala ponudbo savn. Pogrejemo se lahko v finski, turški,
rimski in infrardeči savni ter se sprostimo v tepidariju. Dnevno
izvajajo tudi rituale z vrtinčenjem vročega zraka. Več prostorov
za počitek z udobnimi ležalniki in prostorna terasa za
nudiste/naturiste, le še obogatijo ponudbo. Za še večjo sprostitev
pa poskrbijo spretne roke izkušenega maserja, ki se prilagodi
vašim željam.
Zaključene družbe lahko tudi najamejo prostor za praznovanja.

Venuše Monika 2016

Po letu premora smo se zopet odpravili na Češko, na srečanje
naturistov Venuše v ATC Merkur. Letos je vso organizacijo
prevzela mlada mamica Monika. Njena komaj tri mesece stara
hčerkica Rosarka se je izkazala za zelo nezahtevnega otroka in ji
pri organizaciji ni prav nič motila. Še več, prav simpatično sta
delovali. Ker Monika ne govori tujih jezikov, smo se potrudili mi
in se naučili nekaj novih izrazov. Nastanjeni smo bili v na novo
opremljenih bungalovih, želodčke pa polnili pri Igorju, ki je
poskrbel tudi za vedno hladno pivo in beherovko.
Igre so potekale na zelo prijateljskem nivoju, saj je bilo druženje
pomembnejše od tekmovanja. Tako smo se preizkusili v teku s
toaletnim papirjem, pikadu, balinanju, odbojki in zabavnih
vodnih igrah. Medtem, ko ste se v Sloveniji namakali in
zmrzovali, smo mi imeli toplo sončno vreme. Nekateri so
izkoristili priložnost za obisk Brna. Mesto je izredno lepo
urejeno, turistom zelo prijazno in lahko obvladljivo, z
normalnimi cenami.
Naslednje srečanje bo junija 2017. Točen datum vam bomo
pravočasno sporočili.
Jožko Puc
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Prvomajsko srečanje članov DN Lotos – Verudela 2016
V dneh od petka 29. aprila do ponedeljka 2. maja 2016 se je 95
članov DN LOTOS udeležilo že 24. tradicionalnega športnega
srečanja, ki smo ga letos organizirali na novi lokaciji –
VERUDELA pri Puli. Nastanjeni smo bili v čudovitih, na novo
prenovljenih apartmajih Horizont. Čez dan smo bili polno

zasedeni z že tradicionalnimi športnimi aktivnostmi: tenis,
namizni tenis, badminton, balinanje z lesenimi kuglami, pikado
in odbojka. Za naše najmlajše otroke je bilo poskrbljeno z
otroškimi igrami.
Tudi zvečer nam ni bilo dolgčas: vsak večer smo imeli podelitev
medalj za discipline, ki so bile tisti dan zaključene. Tretji večer
smo podelili še preostale medalje in pokale, ter razglasili
športnika tako med mladimi, kot tudi športnika LOTOS –
Verudela 2016 (kot lansko leto je bil tudi letos najboljši Tilen).
Organizirali smo tudi srečelov, plesali smo in se še malo
poveselili, ter si obljubili, da se naslednje leto zopet srečamo na
jubilejnem 25. srečanju, ki bo potekalo najmanj 4 dni - med
četrtkom 29.04. in torkom 02.05.2016.
Rečemo lahko, da je tudi 24. srečanje uspelo in da nam je vreme
vsako leto naklonjeno, če ne pa, kot dobri organizatorji, vedno
premagamo tudi dež. Torej dragi člani vidimo se naslednje leto.
V nedeljo 11. junija smo imeli že 2. teniški turnir LOTOS
GRAND SLAM 2016 za pare (posebej moški in posebej dekleta)
na teniških igriščih Breskvar. Tretji turnir bo predvidoma konec
septembra, četrti pa decembra; takrat bomo podelili tudi pokale
za najboljše v vseh štirih turnirjih skupno.
V avgustu bomo imeli tradicionalni Lotosov pohod v hribe
(gremo v dolino VOJE), v začetku septembra pa nas gre 31 na
štiri dnevni izlet v Črno goro.
Preko celega leta se udeležujemo tudi akcij, ki jih prirejajo druga
društva in ZDNS.
Sedaj pa se počasi odpravljamo na dopust.
Predsednica Mojca Finec

www.naturist.si
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Novice
Nudizem ob Nadiži in Soči

Občinski svet občine Kobarid je sprejel sklep, ki se tiče
kopalcev, ki ob Soči in Nadiži radi uživajo brez kopalk. Sklenili
so, da naj jih redarji opominjajo, da ne motijo ostalih. Preganjali
jih ne bodo, saj ta zadeva sodi v okviru zakonodaje o kršitvi
javnega reda, je pojasnil Kobariški župan.
Med njihovimi svetniki je zaznati toleranco v pomenu, naj
ljudem pustijo svobodo, če le ne motijo drugih. O nudističnih
plažah ob obeh rekah so sicer v preteklosti že razmišljali, nič pa
glede tega niso naredili.
vir: Primorske novice

_____________________________________________________________________________________________________
Lyall pravi, da je namen restavracije odmik od seksualizirane
V Londonu odpirajo nudistično
podobe človeškega telesa. "Ljudje bodo prišli sem z namenom,
restavracijo
da bi odstranili oviro, ki je glavah," je povedal Lyall.
V Londonu bodo v juniju odprli prvo nudistično restavracijo. Bunyadi ima kapaciteto za 42 ljudi, na čakalni listi pa jih je že
Gostom obljubljajo naraven, svečan ambient in izkušnjo več kot 40.000.
"popolne svobode". Posebnost je še ta, da je uporaba mobitelom
vir: zurnal24.si
in podobnih tehničnih pripomočkov v restavraciji prepovedana.
The Bunyadi, ki se nahaja na jugu Londona, bo delovala brez
elektrike ali plina, stregli pa bodo v keramičnih posodah,
vegansko in ne-vegansko hrano, obljubljajo pa tudi organsko
vino brez konzervansov. Da bi zagotovili zasebnost, so med
posamezne mize namestili predelne stene iz bambusa.
Lastnik restavracije Seb Lyall je dejal, a se je testna skupina na
izkušnjo pozitivno odzvala. "Zdelo se je, da gre bolj za socialni
eksperiment kot restavracijo," je povedal za medije. "Ko so bili v
jedilnici, jih fizični izgled drugih ni motil."
Ob prihodu v restavracijo goste odpeljejo v zasebno sobo, kjer
dobijo plašč, s katerim se ogrnejo in ga med obrokom lahko
odložijo.
Iz praktičnih razlogov ima osebje v restavraciji zakrite svoje
intimne dele.
______________________________________________________________________________________________________

Kako sem postala nudistka

oblačila. Ker ni bila deležna prav nobene pozornosti, se je takoj
osvobodila in tako je še danes, je dodala.

Zgodbo nam je zaupala nudistka Maja L. iz Ljubljane. Pred 12
leti se je z družino odpravila v kamp Straško na otoku
Pagu: "Pred odhodom smo rezervirali parcelo z željo, da smo
bliže morju. Ko smo prišli tja, smo bili zelo razočarani, stisnili
so nas na majhno mesto, med prikolice, naokrog pa se je kar trlo
ljudi. Tudi zaradi majhnega otroka sva se z možem odločila, da
tam ne moreva ostati, se razgledala naokrog in naletela na FKK.
Zakaj pa ne, sva si rekla. Kamp je bil miren, parcela ob morju in
bilo je čudovito," je dejala Maja, ki od takrat ne zahaja več med
"tekstilce":
"Ob desetih zvečer je mir, ljudje so prijazni, ni mladine, ki bi
ponoči prihajala iz diskotek, stranišča so čistejša," je še dejala
Maja in priznala, da je prvič nekoliko sramežljivo odvrgla
______________________________________________________________________________________________________

Vse več Italijanov naturistov

združenja zato vse bolj pritiskajo na oblasti, da pripravijo nove
zakone, ki bodo bolj ustrezali naturistom.

Italijansko naturistično združenje vsako leto pripravlja veliko
sproščeno srečanje za vse člane in hkrati opozarja na križe in
težave, ki jih pestijo.
V nudističnem letovišču Oasis of Zello, ki leži v osrednji Italiji
blizu Bologne, so se tako zberejo člani združenja A.N.ITA, ki
ima okoli 40.000 registriranih članov. Uživajo na soncu, v
bazenih, ob dobri hrani in pijači, medse pa povabijo tudi
novinarje, ki poročajo o njihovem druženju.
Vodja naturističnega združenja Francesco Ballardini je letos
povdaril, da se v Italiji med nudiste uvršča kar dva milijona
prebivalcev, ki pa morajo zaradi strogih domačih zakonov, ki
prepovedujejo goloto v javnosti, pogosto potovati v tujino. Člani
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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 %
Fitnes center PANTER Ljubljana* Do 1.9. zaprto.
Terme Krka
Celodnevne:
(Dolenjske in Šmarješke Toplice in Talaso Strunjan)
bazeni 7,40 €
- Minimalna količina nakupa je 20 vstopnic oz. 5 masaž.
savne 12,10 €
Lahko kombiniraš različne tipe vstopnic. Ponudba velja ob
bazeni +
naročilu in plačilu do 30.09.2016.
savne
Veljavnost kart do 15.12.2016!
13,80 €
kontakt: borut.pucelj@terme-krka.si, tel.: 051/684-539
Savna Zlati klub Tivoli Ljubljana
8,00 €
Poletni urnik (velja do 31.8.)
ponedeljek od 17-20h, četrtek 19- 22h
Thermana Laško
10-20%
bazeni in savne 20%, wellnes in zdr. storitve 10%
Savna na Fakulteti za šport v Ljubljani 10%
vsak petek od 17.00 do 19.30 h
Kamp Terme Banovci
10%

HRVAŠKA
Kamp Kanegra Umag
Kamp Solaris Poreč
Kamp Istra Poreč
Kamp Ulika Poreč
Kamp Koversada Vrsar
Kamp Sovinje Tkon na Pašmanu

10%
15%
15%
15%
15%
5%

Kamp Mlaska Sućuraj Hvar

5%
ZDNS v sodelovanju z INF
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Tiskana oblika

Člani Zveze društev naturistov Slovenije – ZDNS

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

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 “VENERA”
Na zelenici 9,
3000 Celje
Preds. Rudolf Lorenčak
tel. 041/681 412

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
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