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Naturisti se veselimo vedno bolj toplih sončnih žarkov, ki naj lepo ogrejejo naša telesa in duše. Pozimi smo se 
družili na toplem v savnah, odprli smo kopalno sezono na reki Krki, in pripravljali na
smo žalovali za Christiane Lecocq, aktivno naturistko
častitljivi starosti 103 let. Februarja smo se sreč

Po skoraj dveh desetletjih je predsednica DN K naravi Tanja, predala svoje mes
naredila za slovenski naturizem! Edi, tebi pa želim uspešno vodenje najve
V letošnjem letu se bomo udeleževali različnih sre
tradicionalno srečanje Alpe - Adria v Solarisu v Istri. Družili se bomo v Malem raju, Banovcih, ob slovenskih 
rekah in jezerih, se sprehajali po naturistični pešpoti ... Odpotovali bomo na 
in še in še. Sproti vas bomo na naši internetni strani obveš
Želim vam čudovito pomlad in dobro letino! 
Se vidimo kmalu! 

 
...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 20

Enkratna objava Vse 3 izdaje
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
235,00 €
1/2 črno
130,00 €
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Pomlad 2015 
Maškare so letos bolj zgodaj odgnale zimo in 
pomlad je tu! Vse se prebuja, narava cveti, 
ptički so se že ženili. Vedno bolj se 
zavedamo pomena zdrave doma
in sadja. Ljudje se pripravljajo na dela na 
poljih, vrtovih, balkonih. Ljubljana je 
proglašena za najbolj Zeleno prestolnico 
Evrope za 2016. Slovenija je visoko na 
lestvici (med prvih 10) držav, ki se jih spla
obiskat in doživet. Želim si, da bi k nam 
prihajali tudi zaradi prečudovitih koti
naravi in kopališč, namenjenim naturistom ... 
Bomo uspeli razširiti ponudbo? Upam DA, 
tudi s tvojo pomočjo, dragi bralec, bralka. 
Informirajmo ljudi, še posebej mlade, o 
zdravem načinu življenja, naturizmu. In o še 
eni od tržnih niš v naši mali državici ...

edno bolj toplih sončnih žarkov, ki naj lepo ogrejejo naša telesa in duše. Pozimi smo se 
družili na toplem v savnah, odprli smo kopalno sezono na reki Krki, in pripravljali načrte za novo leto. Decembra 
smo žalovali za Christiane Lecocq, aktivno naturistko in eno od soustanoviteljic INF- a, ki je zapustila ta Svet pri 
astitljivi starosti 103 let. Februarja smo se srečali na redni letni skupščini ZDNS (več na naslednjih straneh).

Po skoraj dveh desetletjih je predsednica DN K naravi Tanja, predala svoje mesto Ediju. Tanja, hvala za vse kar si 
naredila za slovenski naturizem! Edi, tebi pa želim uspešno vodenje največjega slovenskega društva naturistov!
V letošnjem letu se bomo udeleževali različnih srečanj doma in v tujini. Prvi vikend junija se odpravljamo n

Adria v Solarisu v Istri. Družili se bomo v Malem raju, Banovcih, ob slovenskih 
čni pešpoti ... Odpotovali bomo na Češko, Madžarsko, jadrali po Jadranu 

na naši internetni strani obveščali o tekočih dogodkih. Povej naprej! 

Maja Penko,  predsednica ZDNS

...........Cenik oglaševanja v biltenu Naturist 2015......... 
Vse 3 izdaje 

2015 
  
 *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* 

€ 
Notranje strani 
1/1 color * 

€ 
1/2 color 

€ 
črno - belo ** 

€ 
črno - belo 

€ 
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Maškare so letos bolj zgodaj odgnale zimo in 
pomlad je tu! Vse se prebuja, narava cveti, 

ki so se že ženili. Vedno bolj se 
zavedamo pomena zdrave domače zelenjave 
in sadja. Ljudje se pripravljajo na dela na 

. Ljubljana je 
proglašena za najbolj Zeleno prestolnico 
Evrope za 2016. Slovenija je visoko na 
lestvici (med prvih 10) držav, ki se jih splača 
obiskat in doživet. Želim si, da bi k nam 

čudovitih kotičkov v 
jenim naturistom ... 

Bomo uspeli razširiti ponudbo? Upam DA, 
jo, dragi bralec, bralka. 

Informirajmo ljudi, še posebej mlade, o 
inu življenja, naturizmu. In o še 

eni od tržnih niš v naši mali državici ... 
nih žarkov, ki naj lepo ogrejejo naša telesa in duše. Pozimi smo se 

rte za novo leto. Decembra 
a, ki je zapustila ta Svet pri 

 na naslednjih straneh). 
to Ediju. Tanja, hvala za vse kar si 

jega slovenskega društva naturistov! 
anj doma in v tujini. Prvi vikend junija se odpravljamo na 

Adria v Solarisu v Istri. Družili se bomo v Malem raju, Banovcih, ob slovenskih 
eško, Madžarsko, jadrali po Jadranu 

Maja Penko,  predsednica ZDNS 

*GRATIS 30 dnevna objava banerja 
468x60 pix na naši spletni strani 

**GRATIS 30 dnevna objava banerja 
120x60 pix na naši spletni strani 

 

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 

 

Naklada: 600 

izvodov 
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23. prvomajsko srečanje DN Lotos - Banjole 2015  od 30.04. do 03.05.2015 
 

Vabimo vas na tradicionalno 23. srečanje članov društva LOTOS s pričetkom v ČETRTEK 30.04.2015 
na novi lokaciji: BANJOLE – Hotel CENTINERA pri Puli. 

 

Program bo naslednji: 
 
Četrtek  30.04. 
10.00 – 11.00       - zbor za tekmovanja pri glavni recepciji hotela Centinera 
11.15                      - žrebanje za TENIS (samo prisotni) in takoj odhod do tenis igrišč; 
12.00                     - prijave za BALINANJE  z lesenimi kuglami in nato 
14.00 - začetek s tekmovanjem v BALINANJU;  

v popoldanskem času prijave za ODBOJKO in NAMIZNI TENIS – moški 
in ženske; 

16.00 – 18.00 - PIKADO - moški, ženske in otroci do 12 let; 
19.00  - večerja, žrebanje ekip za ODBOJKO – letos bo odbojka na mivki; 
 
Petek  01.05. 
09.00  - TENIS – nadaljevanje s tekmovanjem  
10.00 – 12.00 - BALINANJE  z lesenimi kuglami;– nadaljevanje s tekmovanjem; 
10.00 - ODBOJKA na mivki - pričetek s tekmovanjem; 
13.00  - OTROŠKE DEJAVNOSTI (ustvarjanje lutk); 
14.00  - NAMIZNI TENIS in BADMINTON – pričetek s tekmovanjem; 
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, podelitev priznanj v zaključenih športnih panogah in zabava;  
 
Sobota  02.05. 
09.00  - ODBOJKA - nadaljevanje s tekmovanjem – PRIORITETA!! 
14.00  - zaključni boji v vseh disciplinah, ki še ne bodo končane; 
19.00  - večerja, podelitev priznanj in pokalov, zabava s plesom in SREČELOV; 

 
Nedelja  03.05. 
 - 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 (ženski pari, moški pari) se začne že v četrtek takoj zjutraj 11.30. Ker je vsako leto odbojka zelo obiskana, bomo tudi letos 
njej namenili večino časa.  
 
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 hotelu. 
 
Nastanitev v 1/2+1, ali 1/2+2 posteljnih sobah: 
 
Cena:  za ŠTIRI dni (3 nočitve) 
ODRASLI: (pol penzion) ……………………..………  111,00 EUR po osebi 
OTROCI: 
do 11,99 leta v sobi z dvema odraslima ………..  brezplačno na prvem pomožnem ležišču; 
od 12,00 leta do 15,99 leta ……………………… 60,00 EUR na prvem pomožnem ležišču; 
Otroci do 2,99 leta v sobi z dvema odraslima …. brezplačno na drugem pomožnem ležišču; 
Od 3,00 leta do 11,99 leta ……………………….. 60,00 EUR na drugem pomožnem ležišču; 
 
V ceni je vključena tudi uporaba športnih terenov za razpisana tekmovanja, taksa in pijača pri večerji. Tisti, ki se bo udeležil TENISA, 
bo moral prispevati za najem igrišča. Višina prispevka bo odvisna od števila tekmovalcev.  
Vsak dodatni dan je 37,00 EUR/dan za odrasle in 20 EUR/dan za otroka. Letos je novost, da imamo v ceno vključeno tudi uporabo 
notranjega bazena s toplo vodo. 
 
Agencija SKI&FUN pobira prijave najkasneje do torka, 07.04.2015 oz. do zapolnitve sob saj je skupno število tudi letos omejeno na 
120 udeležencev. Prijave in akontacijo zbiramo do 07.04.2015 od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro, ter v soboto med 9. in 13. 
uro v poslovalnici SKI&FUN, Leskoškova 12, Ljubljana (01/600-80-87). 
 
 

Vse dodatne informacije dobite: 
GSM 041/ 670-366 - Mojca Finec ali na email naslovu društva LOTOS – drustvolotos@gmail.com
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XLIII. Alpe Adria - FKK Solaris (Poreč) 2015 
 

 
Letošnje 43. po vrsti športno srečanje naturistov ALPE ADRIA bo od 3. do 7. junija 2015. 

 

Organizatorji so pripravili ugodne cene namestitve. Na rezervacije pred 1.6.2015 dobite še dodaten 10-15% popust. 
Rezervacijo izvršite na telefon 00385 52 46 50 00 ali 00385 52 46 55 54 ali elektronsko pošto reservations@valamar.com 
OB REZERVACIJI OBVEZNO NAVEDITE KODO 411 ALPE ADRIA 
 
                                            PROGRAM 

PRIJAVE 
Prijave na srečanje v svojem društvu. 

Prijave na športna tekmovanja pri športnem 
referentu društva do 1.6.2015 ali na kraju samem, 

03.6.2015, takoj po otvoritvi. 
 

KASNEJŠE PRIJAVE BODO ZAVRNJENE. 
 

Več o FKK Solaris na  
http://www.valamar.com/hr/naturizam-hrvatska 

 
PRIPOROČAMO, DA POHITITE S PRIJAVAMI IN 

REZERVACIJAMI, KER JE ŠTEVILO PROSTIH 
APARTMAJEV IN PAVILJONOV OMEJENO! 

 
Valamar, ZDNS, INF 

 
 
 
 

 

 
  

 

 

Sreda Petek 

Prihod, registracija 

09:30 Odbojka 
09:30 Tenis 
09:30 Namizni tenis (nadaljevanje) 
14:30  Pedalini (NOVO) 
14:30 Odbojka (nadaljevanje) 
14:30 Namizni tenis (nadaljevanje) 

Četrtek Sobota 

10:00 Sestanek športnih referentov 
12:30 Uradna otvoritev 
14:30 Šahovski turnir 
14:30 Namizni tenis 
14:30 Badminton 
16:30 Vlečenje vrvi 
17:00 Kros za odrasle in otroke 

09:30 Pétanque 
09:30 Pedalini (do 12:00) 
14:30 Pétanque (nadaljevanje) 
14:30 Odbojka na mivki (nadaljevanje) 
 
19:30 Gala večer 

 Nedelja 

 10:30 Sestanek predstavnikov društev 
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Športno srečanje naturistov VENUŠE 2015 
 

Naši prijatelji iz Češke nas po uspešnem lanskoletnem srečanju zopet vabijo na športno srečanje naturistov Venuše. Mnogi, ki ste se 
nam pridružili v prejšnjih letih ali pa ste se srečanja udeleževali v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ste pohvalili prijetno 
vzdušje, lepo okolje in prijazne domačine. 

 
Letošnje srečanje bo  
od 19. do 21. 6. 2015. 

Program vsebuje: turnir v odbojki na mivki, balinanje (petanque), 
tek, plavanje in številne zabavne igre za otroke in odrasle. 
Nastanitev je možna v lično urejenih bungalovih, ali manjših 
lesenih hiškah v kampu samem po zelo ugodni ceni. 
Prehrana v gostilni Nahač, ki se nahaja v samem FKK kampu, v 
lastni režiji ali v številnih lokalnih gostilnah v okolici in mestecu 
Mikulov. 
 

Prevoz v lastni režiji. V primeru večjega interesa je možna organizacija avtobusnega prevoza. 
Srečanje se dogaja v ATC Merkur Pasohlavky, ki  se nahaja 12 km severno od mesteca Mikulov na Južnem Moravskem (Češka), ki 
leži le 3 km od avstrijske meje. Od Dunaja do ATC Merkur je 98 km, od Ljubljane pa 471 km. Kamp je lociran ob Mali laguni 
akumulacijskega jezera. 

Vse zainteresirane naprošamo za prijave do 15.5.2015 na telefon 041 665 315, da lahko pravočasno uredimo rezervacijo. 
 

  

 
XXVI. mednarodni športni teden »SZIKI«  

FKK kampu Sziksósfürdõ pri Szegedu 20.07. - 26.07.2015 
 

 
 

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.  
 

PREVOZ:  lastna režija 
 

Predlani se je srečanja udeležilo preko 25 članov slovenskih 
društev, ki so bili navdušeni nad srečanjem, zato zopet 
pričakujemo več zanimanja in svetujemo, da pohitite s 
prijavami. Lansko leto se žal nihče iz Slovenije ni udeležil tega 
srečanja.  

 

PRIJAVE:  041/665 315 Jožko (joze.puc@naturist.si) ali v 
vašem društvu, kjer dobite tudi več informacij. 
Več o kampu in srečanju na  www.natours.hu                                    

Utrinki iz kampa in lanskoletnega srečanja. 
 

 
 

 



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

Foto nate
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Foto natečaj 2014 – končni rezultati 
 

na drugem mestu in "Uvajanje najmlajšega naturista
Zmagovalcem iskreno čestitamo
Krka, Terme Banovci in ZDNS, bodo
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Na spomladi razpisan natečaj 

za naj fotografijo iz 
naturističnega življenja smo 

do 15. novembra 2014 prejeli 
16 fotografij.  

 
Na ZDNS smo izmed  

prispelih izbrali 10 najboljših. 
 

Z glasovanjem za naj 
naturistično fotografijo 2014 
smo zaključili 31.1.2015 ob 

24.00. Vsi glasovi, ki so prišli 
kasneje in podvojeni glasovi 

istih uporabnikov, so bili 
izločeni. Tako smo upoštevali 

34 glasov. Zmagala je 
fotografija " Modra penina", 
sledita ji "Mornarjeva žena" 

Uvajanje najmlajšega naturista" na tretjem mestu. 
estitamo. O nagradah, ki jih podarjajo Terme 

bodo zmagovalci obveščeni po pošti. 
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Pust  prešernih ust 
 

Kmalu po Novem letu se je močno zabliskalo in porodila se je 
ideja: 'Valentinčki bomo', saj se letos Valentinovo in Pustna 
sobota tako lepo prekrivata. Nato se je tresla gora in … rodili so 
se Otroci cvetja. Tisti prijetni, umirjeni uživači, ki so v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaznamovali svet s svojo 
kulturo, ljubeznijo do sočloveka in narave ter odstopanjem od 
splošno priznanih družbenih norm.  Jaaaaa, otroci cvetja bomo, s 
krasnim hipijevskim pridihom sproščenosti in medsebojne 
ljubezni, ki ga v sedanjem svetu tako zelo pogrešamo, smo se 
strinjali Manja, Vinka, Danica, Majda, Helena in jaz - Žac. Prav 
fino bo, saj bo ob naši prepletajoči se empatiji in sinergiji, 
ljubezen kar sama plavala po zraku, se širila kot virus med 
ljudmi in tako na prav izviren način prepletla Pustno in 
Valentinovo soboto. 
 

 
 

V začetku februarja pa panika  … pustno rajanje v termah 
Dobrna je tako rekoč že pred vrati, naša mala skupinica pa še 
vedno nima nobenega konkretnega načrta. Pa vzame vajeti v 
svoje roke Manja in povabi skupinico k sebi na večerni bojni 
posvet. Sam se te zanimive gledališke predstave 5žensk.com, žal 
nisem udeležil. Dobra muza kreativnosti ženskic ni pustila na 
cedilu, in ko je še Sezam odprl vrata Manjinih čudežnih omar, so 
tako rekoč padle v trans. Toliko unikatnih, tako lepih, tako 
prijetno pisanih, tako seksi in primernih cunjic je bilo treba 
probat … 'Ta bo zame, kako mi to paše, sem dobra v tej 
oblekici?, kaj pa te odštekano pisane žabe, te so res dobre, ravno 
pravšnje za pustno soboto, moje bodo!'  Še malenkosten dodatek 
tu, pisan šalček in ogrlico okoli vratu, pa mogoče še kakšna 
našita rožica ali kak drug našit dodatek in kostumi bodo gotovi 
ter pripravljeni za pustno rajanje. No vmes so naše vrle ženskice 
celo našle čas, da so sprejele strateško odločitev: tekmovalni 
nastop v Dobrni naj vsebuje tudi naslednji glasbeni vložek: 'To 
je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi 
za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame ... ' priljubljeno 
pesmico, ki že dolgo spada v zimzelene melodije so za naše 
potrebe sicer malo priredile, da je še bolj sovpadala v naš 
scenarij ljubiteljev cvetja. Tudi na mojo malenkost niso 
pozabile.  Manja mi je na majčko našila še cvetlice izrezane iz 
stare majice in posteljnine, ki jo je uporabljala še moja mama in 
že sem se prelevil v pravcatega otroka cvetja, ki mu je pri vsem 
skupaj manjkala samo še pojoča travica. 
Super! Naša kostumografija in scenarij sta pripravljena … 
Dobrna, prihajamo! Ja, ja, nekateri naši udeleženci pustovanja so 
kar dolgo iskali izgovor kako se izogniti vožnji v petek 
trinajstega, saj to menda prinaša nesrečo in bog ne daj, da ti še 
črna mačka prečka pot, potem bi bil, če drugega ne, cel avto 

popljuvan od pljunkov čez ramo, ki bi pač morali prinesti vsaj 
malo sreče. V Dobrno so se odpravili kar dan prej in nam 
ostalim, ki smo pogumno pokazali, da so te, tako nevarne 
okoliščine kljub vsemu samo stereotip, natvezili pravljice, ki so 
bile seveda še bolj iz trte zvite kot petek trinajstega.  
V Dobrni se nas je zbralo 10 članic in članov društva K naravi. 
Vinka, Helena, Majda, Danica, Manja in jaz smo si delili 3 sobe 
v istem nadstropju  hotela, Bogo in  Marjan na žalost nista imela 
te sreče in sta bila malo dislocirana, Joži in Edi pa sta na 
pustovanje pripeljala tudi kužka, zato sta bila nastanjena v Park 
hotelu. Z Manjo sva se v organizirane dejavnosti in priprave na 
pustovanje vključila praktično takoj po prihodu, saj sva se že ob 
sedemnajstih udeležila zanimivega predavanja o terapevtski 
masaži. Sledila je večerja. Tam smo se srečali prav vsi in se 
prisrčno pozdravili. Skoraj vsi smo sedeli za isto mizo, tako da 
se je takoj razvila prijetna debata. Po večerji se nas je večina 
zbrala v eni izmed sob in debata ob pijači je bila tako prijetna, da 
smo izpustili predvideno nočno kopanje.  
Sobota je bila čisto delovna. Že ob pol osmih smo se odpravili 
na telovadbo, kjer smo pošteno namučili žogo, ki je bila glavni 
telovadni rekvizit in se nasmejali domiselnemu terapevtu, ki je z 
dobro voljo in kakšnim vicem poskrbel, da je bilo jutranje 
prebujanje telesa lažje in zabavnejše. Po obilnem zajtrku in 
mmm …, tako dobrih palačinkah, se je naša mala druščina 
odpravila na sprehod po Dobrni in njeni okolici. Zgodaj 
popoldne pa seveda nismo mogli izpustiti savne, ki se je že malo 
otrdelim sklepom in ligamentom prav dobro prilegla. Potem pa 
jasno, priprave na osrednjo pustno-valentinovo rajanje. Nekatere 
naše ženskice so pač hotele biti res u nulo doterane in so si 
nameravale svoje pustne kostume polikati, vendar pa je bila tudi 
tokrat božja previdnost na preži. Kdo pa je že videl Otroke 
cvetja polikane … šššvvvrccc … pa je likalnik pregorel in 
povzročil kratek stik. Ha, ha pa je bila sobica nekaj časa brez 
elektrike, v  temi. Oster vonj  po zažgani plastiki  je še kar nekaj 
časa spominjal, da se je v dogajanje vmešal vsemogočni in 
preprečil najhujše, da bi bili Otroci cvetja, bog ne daj, prav po 
krivoversko zlikani. No kljub neljubemu dogodku so priprave 
potekale s polno paro in prekinila jih je samo večerja. Po večerji 
je prišla na vrsto še obvezna poslikava obrazov s srčkom na 
enem licu, marjetico na drugem in urejanje frizur. Ne samo, da 
se je naša mala skupinica stilsko preobrazila, v zraku je visel 
občutek, da smo za ta večer tudi dejansko ponotranjili tisto 
brezbrižnost, mirnost in vseobsegajočo radost, ki je nekoč 
prevevala hipijevske duše. Še zasedba tanartabuljše pozicije v 
dvorani in zabava se je lahko začela. Voditelja prireditve sta bila 
prav prikupna Pika Nogavička in Hiter. Zabaven. Vsepovsod. 
Kdo je že to?? Si.mobilov hitri mobilni internet vendar (saj se 
menda spomnite tistega možaka iz reklame v črni obleki z bujno 
košato frizuro, brki in črnimi naočniki). Osmerica članov društva 
K naravi se je prijavila v kategorijo skupinskih mask. Močno  
smo se vživeli v vlogo in zasedli velik del plesišča, kjer smo 
širili dobro voljo. Šele ob prihodu na prireditveni prostor pa smo 
videli kakšno presenečenje sta nam pripravila Joži in Edi, ki  sta 
nosila črtasti zaporniški uniformi. Očitno sta ravnokar pobegnila 
iz zapora, saj se Edi še ni utegnil znebiti težkega bremena okov v 
obliki velike kovinske krogle, Joži pa je bila še vedno vklenjena 
v lisice. Za primer, da bi mu postalo vroče je pod zaporniško 
uniformo nosil še majico z napisom GOTOF SI, tako da je vsem 
postalo jasno, zakaj sta pristala v zaporu. Z bivšim mariborskim 
županom se pač ne gre hecati!! Pustovanje se je vse bolj  
razvijalo in kljub temu, da pustnih mask ni bilo prav veliko, smo 
s svojo pojavo, pozitivno energijo, razigranim plesom in 
originalnimi kostumi širili svoje poslanstvo.  
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Našo energijo sta začutila tudi voditelja, ki sta se nam pridružila 
v avli pred prireditvenim prostorom, ko smo se hladili in nabirali 
moči za tekmovalni nastop. V en glas sta pohvalila našo masko, 
predvsem pa energijo s katero smo se posvečali svojim vlogam. 
Z veseljem sta se z nami fotografirala, nato pa smo vsi skupaj 
veselo odvihrali nazaj, saj se je bližalo tekmovanje. Udeležile so 
se ga tudi hudobne čarovnice, živahne muce, prikupne miške, ki 
so prav rade plesale, ko muce ni bilo, pa grdi vragi in vragice, pa 
trebušne plesalke iz Orienta, in seveda zapornika iz Doba. Prav 
kmalu je prišel tudi naš tekmovalni nastop. Eni bosi, drugi obuti, 
prav vsi pa dobre volje in razposajeni smo se pognali na 
plesišče. Najprej smo malo zaplesali, potem pa še zapeli izbrane 
takte Dneva ljubezni in očitno smo bili tako prepričljivi, da smo 
v kategoriji skupinskih mask zasedli prvo mesto. Naša dva 
zapornika Edi in Joži pa sta bila tretja. Ker smo se tako dobro 
odrezali smo seveda dobili tudi nagrado, tako da se bomo lahko 
vsi brezplačno namakali v termalnih kopelih. Po tekmovalnem 

delu smo se še vsi skupaj obilno naplesali, ko se je zabava počasi 
pričela nagibati h koncu pa smo zopet pristali v eni izmed sob, si 
privoščili 'še enega' in z veseljem še malo pomodrovali. 
V nedeljo je bil dan zapeljan bolj tako, prosto po Prešernu. 
Seveda smo si najprej privoščili obilen zajtrk. Zaželeli smo si 
vse lepo v upanju, da se naslednje leto v čim večjem številu  
zopet dobimo in pomagamo kurentom pregnati nadležno zimo. 
Nato pa smo se razdelili na interesne skupinice in dan preživljali 
vsak po svoje. Eni smo odbrzeli v Velenje po nakupih, drugi 
čofotat v bazen, tretji na sprehod, pa v savno in na terapevtsko 
masažo. Prav vse pa je preveval občutek, da je bilo druženje 
prijetno in sproščujoče. Sam sem si na koncu, ko sva se z Manjo 
zvečer vozila proti Ljubljani zamišljal, kako bom čim več teh 
lepih sproščujočih občutkov poskušal ponotranjiti in živeti z 
njimi vsaj do prihodnjega leta, ko bo na vrsti nov izziv in nova 
lepa izkušnja.     

Drago Toporiš – Žac 

 

Novi predsednik DN K naravi se predstavi 
 

 
 

Če me spomin ne vara, sem se z nudizmom (namenoma sem 
napisal nudizem, kajti takrat še nisem imel pojma kaj pomeni 
biti naturist) seznanil leta 1979, na otoku Pag, v kampu Straško. 
Kamp je razdeljen na dva dela, tekstilni in FKK. Sprva sva se z 
ženo kopala na našem, oblečenem delu. Pa nama radovednost ni 
dala mira. Pričela sva se smukati okoli »slečenega« dela kampa, 
kukati vanj in zbirati pogum. Res je, zbirati pogum. Potem pa 
odločitev, jutri greva. 
Počasi sva vstopila, si našla malo odmaknjen kotiček, se slekla 
in ostala živa. Ker so naju snežno bele ritke izdajali, da sva 
novinca, sva mislila, da naju vsi gledajo. Pa ni bilo tako. Povsod 
so bili prijazni, razumevajoči ljudje in kmalu smo se pričeli 

spoznavati. Pa ne samo prijaznost, presenetila naju je čistoča 
sanitarij, kampa. Ni bilo pomembno od kod si, kaj si, si bogat ali 
revež, vsi smo bili enaki. 
Po vrnitvi sem pričel iskati somišljenike in ne spomnim se več 
kako, prišel do Društva naturistov K naravi. Z ženo sva se 
včlanila in tako se le pričelo moje življenje naturista. Leta so 
tekla in predsednica je postala Tanja. Veliko lepega smo skupaj 
preživeli in doživeli. Tanja nas je spodbujala ko smo obupavali 
in se z nami veselila vsakega dogodka in uspeha. Z njeno 
pomočjo smo dobili čudovit rekreacijski prostor ob Save, skrbela 
je in še skrbi za promocijo naturizma in še in še. 
Prišel pa je čas, ko si je tudi Tanja zaželela malo miru, življenja 
z malo manj obveznostmi. Ker ima društvo veliko čudovitih 
članic in članov, sem na njihovo prigovarjanje popustil in sklenil 
Tanji pomagati. Prevzel sem predsedstvo, Tanja pa mi bo kot 
»teta z ozadja« pomagala kot podpredsednica. Vem tudi, da mi 
bodo stali ob strani dosedanje člani izvršnega odbora in prav 
tako tudi ostali člani društva K naravi. 
In moji pogledi na naturizem. Veliko bo potrebno narediti na 
promociji, želim si več prostorov kjer bi se lahko družili goli. V 
Sloveniji je veliko ljudi, ki se radi kopajo goli, ki bi se družili, pa 
ne vedo, da obstajajo društva naturistov. Dober primer so novi 
člani, ki so do nas prišli po članka o naturizmu v reviji Jana. 
Lep naturističen pozdrav, vaš novi predsednik DN K naravi. 

 
Edo Krese 

 

Plan dela DN K naravi v letu 2015 
 

JANUAR - priprava zaključnega računa za leto 2014 
 - udeležba na ponovoletnem čofotanju v reki Krki – 
Mali raj 

FEBRUAR - Sestanek IO društva 
                    - Pustovanje v termah Dobrna  13.2. – 15.2.2015 
MAREC  - Oddaja zaključnega računa na DURS in AJPES 
                 - Občni zbor DN k naravi 
APRIL - Sestanek IO DN K NARAVI 
            - 18.4.2015 Dan zemlje – čiščenje  brega reke Save in 
rekreacijskega prostora s piknikom (v primeru slabega vremena 
se prestavi na naslednjo soboto) 
MAJ  - Izlet v hribe 
          - Pohod na grad Bogenšperk in piknik (9.5.2015) 
          - Priprave na srečanje ALPE – ADRIA in srečanje Češka  

JUNIJ  - Srečanje naturistov ALPE – ADRIA V Solarisu  (4.6. – 
7.6.2015) 
             - Srečanje naturistov ČEŠKA  (19.6. – 21.6.2015) 
JULIJ - Družinsko –športno srečanje na Madžarskem SKIZI pri 
Szegedu (20.6. – 26.6.2015) 
AVGUST  - Dopustovanje in priprave na mednarodno srečanje v 
termah Banovci 
SEPTEMBER  - Srečanje v termah Banovci  (4.9. – 6.9.2015) 
                         - Planinski izlet 
OKTOBER  - Sestanek IO DN K NARAVI 
                     - Piknik in športno tekmovanje v RC Sava 
NOVEMBER - Izlet – MARTINOVANJE 
DECEMBER - Zaključek leta z novoletnim druženjem v savni 
Zlati klub Tivoli 
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Občni zbor članov DN Savinja 
 

Društvo naturistov Savinja smo imeli v petek 13.3.2015  3. 
občni  zbor v gostilni Bohorč v Šentjurju pri Celju, kjer se nas je 
zbralo 13 članov. 
Na občnem zboru sem pregledali aktivnosti v letu 2014 in 
soglasno potrdili finančno poročilo za preteklo leto. Ugotovili 
smo, da smo dobro finančno poslovali, ter realizirali 70 % plana 
aktivnosti, ki smo jih imeli v letu 2014. 
 
 

 

Sprejeli smo tudi plan aktivnosti za leto 2015 in sicer: 
- člani se bomo udeleževali prireditev na ravni zveze naturistov 
Slovenije in INF 
- srečanje v savnah v Podčetrtku - Olimje v aprilu 
- pohod na Boč v maju 
- pohod na Šmohor v oktobru 
- prednovoletno srečanje v savnah Topolšica v decembru. 
 

O točnih datumih teh dogodkov bomo člane sproti obveščali. 
Tatjana Jelenko 

 

 
 

Predlagane akcije DN LOTOS v letu 2015 
 

V mesecu februarju smo imeli občni zbor, na katerem smo 
naredili plan akcij za letošnje leto. V začetku marca smo imeli 
prvi tenis turnir LOTOS GRAND SLAM 2015, ki ga letos 
organiziramo že enajsto leto. Ostali trije bodo predvidoma v 
maju, oktobru in decembru, ko bomo podelili tudi pokale za 
najboljše v skupnem točkovanju vseh štirih turnirjev.  
Tekmovanje v tenisu je tako za dekleta, kot tudi moške.  
Od 30.4. do 3.5. bomo organizirali že 23. prvomajsko srečanje 
LOTOS 2015 na morju, preko poletja se udeleževali akcij, ki jih 

bodo organizirala druga društva, oz. bodo organizirana s strani 
ZDNS. Sredi avgusta bo izlet v hribe (predlog je dolina Tamar, 
ali pa Vrata), v septembru pa bomo odšli na tradicionalni izlet v 
tujino – letos bo to Sardinija.  
Za Martinovanje smo si letos izbrali Belo Krajino, ne bo pa 
manjkal tudi kakšen obisk gledališča. Za vse ostale akcije bodo 
naši člani obveščeni preko mailov. 

Predsednica DN LOTOS Mojca Finec 

 

6. zbor članov DN Mali raj 
 

 
 

Predzadnji petek v februarju smo imeli člani Društva naturistov 
Mali raj 6. zbor članov že tradicionalno v znanem gostišču »Pri 
kolesarju« na Dolenjih Sušicah. Na zboru smo obravnavali  in 
finančno poročilo, poročilo o opravljenem delu društva, poročilo 
nadzornega odbora in poročilo disciplinske komisije, katera do 
sedaj še ni zasedala, ker za to ni bilo potrebe ter vsa poročila 
soglasno potrdili. Sprejeli smo tudi plan dela in finančni plan za 
letošnje leto.  
Letošnji zbor članov je bil hkrati tudi volilni zbor, ker je vodstvu 
društva in vsem članom odborov minil štiriletni mandat. 

Vodstvo društva je ostalo isto, nekaj novih imen je bilo 
izvoljenih v ostale odbore in disciplinsko komisijo. Imenovali 
smo tudi novi odbor za šport in rekreacijo, katerega sestavljajo 
štirje člani in bodo sodelovali pri organizaciji rekreativnih 
dogodkov v društvu. 
Po končanem zboru je sledila večerja, za katero se je v 
zadovoljstvo vseh zelo lepo izkazal lastnik gostišča z osebjem, 
ki je udeležencem ponudil tudi prenočišča po simbolični ceni. 
Večer smo nadaljevali v prijetnem druženju pozno v noč.  

Jože Bradač 
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Ponovoletno čofotanje v Malem raju 

 
 

Drugo soboto v januarju smo se zbrali člani DN Mali raj in 
naturisti ostalih društev iz Slovenije v Malem raju, da si 
zaželimo sreče in zdravja v prihajajočem letu. Po veselem 
snidenju in ob preizkušanju dobrot naših članic smo se 
najpogumnejši odpravili v ogrevan šotor, da se pripravimo za 
kopanje v hladni reki Krki. 
Tako kot vsako leto je bil namen tega srečanja med drugim tudi 
ponovoletno čofotanje v vodi, ki je letos imela temperaturo 6 
stopinj Celzija. V zadovoljstvo nam je bilo, da je sneg pobelil 
pokrajino in smo imeli občutek pravega zimskega kopanja. 
Deseterica kopalk in kopalcev se je podalo v hladno Krko, malo 
smo počofotali, se med sabo poškropili in nato hitro odšli nazaj 

v šotor, ker tudi na zraku ni bilo posebne vročine. V šotoru smo 
se osušili, oblekli in pogreli s kuhančkom. Po prijetnem druženju 
in po snovanju načrtov za letošnje leto, smo zvečer odšli še na 
naturistično kopanje v bazene hotela Vital v Dolenjske Toplice. 
Ko smo se v bazenih dodobra ogreli, smo še enkrat nazdravili s 
šampanjcem, da bo res v novem letu držalo tako, kot smo si 
zaželeli in seveda, da nam bo tudi vreme poleti z obilo sonca 
naklonjeno v največji meri. 

Jože Bradač 
 

 

Redna letna skupščina ZDNS 2015 
Na redno skupščino, ki je bila 23.2. v Gostilni Pri Kovaču v 
Ljubljani smo prišli predstavniki vseh članov Zveze – društev: K 
naravi, Mali raj, Lotos, Savinja, Triglav in Venera. Izvolili smo 
novo tajnico Manjo Šešek, ter blagajničarko Tatjano Jesenko, ki 
bosta, tako kot ostali člani izvršnega odbora, opravljali svoje 
(prostovoljno!) delo do leta 2016, ko bodo na sporedu redne 
volitve članov IO ZDNS. 
Postavili smo smernice razvoja naturizma za 2015, določili plan 
dela in finančni načrt. Strinjali smo se, da moramo biti bolj 
aktivni pri svojih prizadevanjih širitve članstva, iskanju 
oglaševalcev za bilten Naturist in spletno stran ter osveščanja 
javnosti, še posebej mlajše populacije, o zdravem načinu 
življenja - naturizmu. Določili smo datume dogodkov v 
organizaciji ZDNS. Vsi prisotni so se strinjali, naj bo 
Mednarodni vikend naturistov v Termah Banovci prvi vikend v 
septembru. Želimo si bolj tesnega sodelovanja z edinim uradnim 
FKK kampom v državi. In privabiti nove ponudnike storitev za 
naturiste. 
Žal pa je predsednik DN Venera, Rudi Lorenčak, neprestano 
motil sestanek s seganjem v besedo, z ne-vmesnimi pripombami, 
žaljivkami, grožnjami in s sploh nespoštljivim in nevljudnim 

obnašanjem do svojih kolegov (kričanje, mahanje z rokami, 
nacionalistične opazke, žaljenje predsednice ZDNS, ...). 
Kritiziral je vse povprek, medtem, ko od vsaj 2008 ni bil prisoten 
na niti enem dogodku, ki ga je ZDNS organizirala, ni šel z nami 
nikamor drugam in ni niti sodeloval pri pisanju biltena in 
izboljšanju internetne strani. Ko je bil naprošen, naj poda kakšen 
konkreten predlog za »rešitev« FKK plaže ob Savinji – tega ni 
storil, ampak govoril, da mora vse zveza urediti, ni pa vedel 
točno povedat kaj ... 
Na koncu sestanka je grozil predstavniku najbolj aktivnega DN 
Mali raj, Dušanu Š., s fizičnim nasiljem. Potem pa, kot da ni nič, 
mirno zraven njega pojedel večerjo in šel. Ko ga je predsednica 
kasneje poklicala po telefonu, naj se vrne po članske znamkice, 
je to storil in zopet kritiziral vse povprek. Predsednica mu je 
odločno povedala, da takega nespoštljivega vedenja ne bo 
tolerirala med svojimi člani, saj smo naturisti vendar tolerantni 
do vseh ljudi, ne glede na to kdo so in od kod prihajajo. Če ne 
želite delati za dobro naturizma v Sloveniji, potem bodite vsaj 
tiho. 

Povzeto po uradnem zapisniku skupščine 
 

Pomembnejši naturistični dogodki 2015 
• 30.4. - 3.5. - Tradicionalno prvomajsko srečanje DN 
Lotos  v Banjolah. 
• 4. - 7.6. -  Družinsko - športno srečanje naturistov Alpe 
Adria v Solarisu pri Poreču. 
• 19. - 21.6. - Srečanju naturistov Venuše na Češkem. 
• 28.6. - Svetovni dan naturistov – aktivnostih po društvih 
• Vseslovensko srečanje naturistov v Malem raju na 
Dolenjskem 
• 20. - 26.7. - Zabavno športno srečanje Sziki pri Szegedu 
Madžarskem. 

• 4. – 6.9. - Mednarodno srečanje naturistov v Termah 
Banovci. 
• 23. - 25.11. - Swimming gala – Svetovno prvenstvo 
naturistov v plavanju, Francija 
• December - zaključek leta z novoletnim druženjem v 
savni Zlati klub Tivoli in po drugih kopališčih in savna 
centrih. 
•  

Podrobnosti o posameznih dogodkih si sproti preberite tudi 
na naši prenovljeni internetni strani www.naturist.si! 
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Tajska in naturizem 
 

 
 

Tajska je obmorska država na jugovzhodu Azije. Bivši Siam 
meji na Laos, Kambodžo, Tajski zaliv, Malezijo, Andamansko 
morje in Mjanmar. Že na letališču te spomnijo, da si dobrodošel 
v Deželi smehljaja. 
Januarja letos sem se že drugič odpravila na Tajsko. Za 
potovanje sem imela na voljo 18 dni, od tega 15 dni na Tajskem. 
Po krajšem postanku v Dubaju in skoku na Burj Khalifo, najvišjo 
stavbo na svetu, sva s fantom že komaj čakala Tajsko izkušnjo. 
Prve tri dni dni sva raziskovala Bangkok, nato jo s spalnikom 
mahnila na sever v Chiang Mai. 
Tam se nahaja najlepše tajsko naturistično središče, Oriental 
village, http://www.orientalvillage-chiangmai.com/, kjer so 
gostje nastanjeni v zelo lepih bungalovih, ki jih obdaja bujno 
rastlinje. Na sredini je velik bazen. Imajo tudi restavracijo in 
masažni salon. Ponujajo mnogo ostalih aktivnosti. Sprejemajo 
tudi dnevne kopalce. Gre za prvo počitniško naselje prijazno 
naturistom na severu države. 
Žal zaradi natrpanega popotniškega urnika ni bilo časa za ogled 
resorta. 
Iz Chiang Maia sva potovala do otoka Koh Tao. Zanimivo je, da 
pri toliko otokih, Tajci (še) nimajo uradne naturistične plaže. 
Lahko bi imeli npr. cel otok rezerviran za naturiste ... Načeloma 
je golota v javnosti prepovedana, ampak na področjih, kjer je več 
zahodnjakov kot domačinov, je opaziti moške in ženske zgoraj 
brez. Če pa najdeš samotno plažico pa ni težav. 
Tajski naturisti so združeni so v Tajsko naturistično društvo, 
Naturist Association Thailand Co., Ltd. (NAT), ki pa je pravno 
formalno registrirano kot podjetje, saj je to lažje storiti, kot 
odpreti društvo. Žal je Tajska znana po sex-turizmu in zato imajo 
kolegi tam še več dela, da prepričajo javnost, sosede, družino,... 
da naturizem predstavlja čisto nekaj drugega. Podobno kot 
marsikje po svetu. 
V dobi interneta in socialnih omrežij se o dogodkih obveščajo v 
skupini naturistov Meetup. Sama sem že pred odhodom na 
Tajsko kontaktirala Gregersa Mollerja in Bruca Kendalla. Njun 
intervju na tajski televiziji me je navdušil in motiviral, da 
združim prijetno s koristnim. V skupino Meetup se je kar lahko 
vpisat, vendar zahteva svoj čas in preverijo te vsaj dvakrat. Je kot 
nekakšen Facebook. Takoj sem izvedela za mnoga druženja 
somišljenikov. Predsednik NAT je Gregers Miller, Danec 
poročen s Tajko Disraporn in že 15 let živi in dela v Bangkoku. 
Želel si je ustvariti svoj mali kotiček za naturiste. Uspelo mu je 
in malo pred najinim prihodom, so imeli tudi uradno otvoritev 
naturističnega centra Barefeet naturist resort 
(http://barefeetnaturistresort.com/). V bistvu gre za malo večjo 
hišo z vrtom, kjer je tudi bazen. V prvem nadstropju je 5 
dvoposteljnih, lepih, modernih in čistih sob. Pritličje je družabna 

cona - odprta kuhinja, jedilnica, dnevna soba. Stene pa nimajo in 
ponoči jih od vrta z bazenom loči le zavesa. Redno organizirajo 
druženja, piknike, tematske dneve in večere. Dobrodošli so vsi, 
od dojenčkov do pradedkov. Vse se da dogovorit. Lahko si kuhaš 
sam, ali pa se pustiš razvajati ... Gregers in njegova žena sta bila 
izredno gostoljubna. Ob domačih specialitetah smo klepetali 
pozno v noč in izmenjali izkušnje. Pri njih sva preživela zadnjo 
noč. In res je pasalo naspati se v kvalitetni postelji! Po slastnem  
dansko-tajskem zajtrku še nekaj uric do odhoda na letališče. Z 
Gregersom sva naredila še nekaj fotografij in čas slovesa je 
prehitro prišel. 
Tajskemu kolegu sem zaželela še več uspehov pri razvoju 
naturizma, se mu zahvalila za gostoljubje in ga povabila v 
Slovenijo. 

Maja 
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In memoriam - Christiane Lecocq (1911-2014) 

 
 

Christiane, vesela sem, da sem te spoznala ravno v Montalivetu, kjer smo 2013 
praznovali 60. obletnico obstoja INF! 

 

Francoska naturistična federacija FFN je konec decembra v 
globoki žalosti sporočila, da je Christiane Lecocq preminila v 
sredo, 24. decembra. Pokopali so jo poleg svojega moža Alberta. 
Christiane Lecocq se je rodila 6. aprila 1911. 
Bila je še zadnja povezava z začetkom naturističnega gibanja v 
20-ih in 30-ih letih prejšnjega stoletja. Ikona. Z naturizmom se je 
srečala leta 1933, ko se je kot 22 letnica včlanila v športni klub v 
Lillu v Franciji in tam ugotovila, da so bili vsi člani goli.  Bila je 
odločna zagovornica vrednot naturizma in skupaj s svojim 
pokojnim možem ustanoviteljica Francoske naturistične zveze - 
FFN (1950) in soustanoviteljica Mednarodne naturistične zveze - 
INF (1953), ki danes predstavlja 38 držav. Ustanovne pa so bile: 
Francija, Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Nizozemska, Anglija, 
Kanada in ZDA. 
Poleg ustanovitve teh dveh organizacij, ki sta vplivali na 
naturiste okoli sveta, sta delala na razvoju naturističnih vrednot 
in njegovi promociji. Po drugi svetovni vojni sta zakonca Lecocq 
začela promovirati njuno prepričanje o zdravstvenih in socialnih 
pozitivnih učinkih življenja brez obleke. Skupaj z možem 
Albertom sta v Franciji  ustanovila CHM Montalivet, čisto prvi 
naturistični počitniški center na svetu, kasneje še prvo večje 
naturistično središče v Franciji, Ile de France v Saint Cheronu. 
Ustvarila sta prvo naturistično revijo La vie au soleil (Življenje 
na soncu), ki še danes izhaja. 

1969 po moževi smrti, Christiane prevzame vodenje revije in 
nadaljuje z delom začetim v 1940-ih letih. Podpredsednik 
Francoske naturistične zveze, Yves Leclerc, se je spominja kot 
odločne šefice pri omenjeni reviji. Pravi, da je bila ponosna nase 
in se ni bala na glas zagovarjati vrednot naturizma. 
S ponosom se je udeleževala vsakoletnega srečanja Francoske 
zveze čigar častna predsednica je bila. Z njimi je praznovala tudi 
svojo 100 letnico. Christiane Lecocq je bila gola tudi za svoj 
100. rojstni dan in tudi kasneje. 
Armand Jamier, predsednik Fédération française de Naturisme je 
prepričan, da gre ravno njej zasluga za to, da Francijo kot 
najpopularnejšo naturistično destinacijo vsakoletno obišče 3,5 
milijona ljudi, od tega več kot 1,5 milijona Francozov. Širom 
sveta je okoli 14 milijonov naturistov. 
 

Svojo dolgo življenjsko pot je sklenila na božični večer 2014, 
pokopali so jo v Parizu 2. januarja 2015. Naj počiva v miru! 
 

 
 

 

Nudistični otok, razgledni stolp, muzej ... 

 

80-metrski razgledni stolp, amfiteater na prostem in muzej 
pomorstva z akvarijem, umetni otok za nudiste ... To so le 
nekatere od idej, kaj storiti z obalnim pasom med Izolo in 
Koprom, potem ko bo glavnina prometa speljana skozi predor 
Markovec. 
Idejna zasnova avtorjev Andreje Gerkšič, Aleša Rebca in 
Roberta Južniča predvideva razširitev obale s plažo, promenado 
in športno-rekreacijskimi površinami, med drugim pa na 
območju Viližana predvideva nastanek lagune, kar bi dosegli z 
izgradnjo umetnega otoka za nudiste, skalometa in pristajalnega 
pomola. Na izolskem koncu poti pa bi nastali center vodnih 
športov, olimpijski bazen, vodno-zabaviščni park ... 
Upamo, da bodo ideje relaizirane. 

Vir: primorske.si
 

Približno 15 odstotkov Nemcev, osem odstotkov Špancev in po šest odstotkov Dancev, Švedov in Nizozemcev je nudistov. 
Nemci so sicer že znani kot veliki ljubitelji nudizma in to se je pokazalo tudi v raziskavi spletne strani Expedia Travel, kjer je 

glasovalo 9.000 turistov iz 21 držav. Na drugem mestu so se znašli Španci. Kar osem odstotkov se jih na plaži sonči golih. Sledita 
jima skandinavska naroda, Danci in Švedi, ter Nizozemci, ki si s šestimi odstotki delijo tretje mesto. Svoja oblačila na plaži najtežje 

odvržejo Britanci, saj je med njimi le približno dva odstotka nudistov. 
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POPUSTI 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Za uveljavljanje popusta je potrebno ob prihodu 

predložiti člansko izkaznico opremljeno z INF znamkico 2015 (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* 30% 

Terme Krka (Dolenjske, 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 30.9.2015 . 
Veljavnost kart do 24.12.2015!!! 

kontakt: borut.pucelj@terme-krka.si, tel.: 051 684539 

Celodnevne: 
bazeni 7,20 € 
savne 11,20 € 
bazeni + savne 

12,80 € 

Savna Zlati klub Tivoli Ljubljana 
vsak ponedeljek in četrtek od 19 do 22 h 

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 10-20% 

Kamp Mlaska Sućuraj Hvar 5% 
ZDNS v sodelovanju z INF 

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

 
NAROČILNICA za 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 "SAVINJA"  
Hotunje 46 

3232 Ponikva 
Preds. Miha Plasaj 

tel. 051/328 831 

 

DN "TRIGLAV"   
S. Žagarja 21, 

 4240 Radovljica 
Preds. Cveto Trelc 

tel. 031/543 528 

DN “VENERA”  
Na zelenici 9, 

3000 Celje 
Preds. Rudolf Lorenčak 

tel. 041/681 412 

 

DN »MALI RAJ«  
Dolenje Polje 7A, 

8351 Straža 
Preds.  Jože Bradač 

tel. 041/642 905 
 

 

TERME BANOVCI  
FKK kamp Sončni gaj 
Banovci 1, 9241 Veržej 

tel. 02/519 14 00 
 

 





 


