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POLETJE 2017  

Naturisti smo še posebej veseli čudovitega 

sončnega vremena. Letos bo zelo vroče poletje, 

pravijo vremenarji. Kar smo dobro občutili na 

tradicionalnem mednarodnem športnem 

srečanju naturistov Alpe-Adria v istrskem 

Solarisu. Spet smo pobrali cel kup medalj in 

veselje je bilo gledati naše najmlajše 

brezskrbno tekati naokoli brez nepotrebnih 

oblačil.  

Pravočasno smo oddali tudi predlog 

kandidature za organizacijo SVETOVNEGA 

kongresa naturizma naslednje leto v Termah 

Banovci! Članice Mednarodne naturistične 

zveze INF bomo svoje glasove oddali Sloveniji 

(ali Portugalski), rezultati bodo znani konec 

julija. Držimo pesti, da nam bo uspelo dobiti 

priložnost organiziranja tako pomembnega 

dogodka, ki bo vplival na še večjo prepoznavnost Slovenije v svetu naturizma!  

Poleg druženj, ki jih organizirajo naša in tuja društva, vas letos vabimo, da se udeležite praznovanja 40 let 

ustanovitve Zveze društev naturistov Slovenije, ki bo potekalo prvi septembrski vikend v Termah Banovci. Vmes 

bomo pridno obiskovali Mali raj na Dolenjskem, Dragočajno in se zopet udeležili zabavno-športnega srečanja na 

Madžarskem, povabljeni smo na Južnoevropsko srečanje naturistov v španski El Portus. Izkoriščali bomo članske 

popuste pri nas in drugod po svetu.  

Vabimo vas k sodelovanju z vašimi prispevki (reportaže, fotografije, risbice, opažanja, komentarji, informacije o 

slovenskih lokacijah primernih za nas, ljubitelje narave in golote ...). 

Poskrbimo za svoje zdravje. Ne pozabimo se primerno zavarovati pred močnimi sončnimi žarki in pijmo dovolj 

tekočine. Rožica, ki je ne zalivaš, ovene. Vrtičkarji smo veseli sočnih sadežev matere narave. Vrt je treba negovat, 

tako kot medosebne odnose. Česar sproti ne očistiš, preraste plevel in je treba ogromno truda in volje, da je spet 

lepo. Kjer je volja, tam JE pot, mar ne?!  

Veseli nas, da je med našimi člani vedno več mladih, ki jim želimo nuditi več zabavno-aktivnih srečanj. Pridružite 

se nam in povabite še prijatelje, znance, sodelavce, sošolke.  

 

Čudovito poletje vam želimo iz Zveze društev naturistov Slovenije, ki skrbi za vas že 40 let!  

 
Maja Penko, predsednica ZDNS 

 
 

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

Enkratna objava Vse 3 izdaje 

2017 

  

 *GRATIS 30 dnevna objava banerja 

468x60 pix na naši spletni strani 

www.naturist.si 

**GRATIS 30 dnevna objava banerja 

120x60 pix na naši spletni strani 

www.naturist.si 

 

Zadnja stran 

1/1 samo color 

250,00 € 

Notranje strani 

1/1 color 

210,00 € 

1/2 color 

125,00 € 

1/1 črno - belo 

85,00 € 

1/2 črno - belo 

50,00 € 

Zadnja stran 

1/1 samo color* 

685,00 € 

Notranje strani 

1/1 color * 

580,00 € 

1/2 color 

320,00 € 

1/1 črno - belo ** 

235,00 € 

1/2 črno - belo 

130,00 € 
 

 

Bilten 

NATURIST 

izdaja: 

ZDNS, 

Miklošičeva 

38/6, 

Ljubljana 

Tel. 

031/524 610 

 

Ureja in 

oblikuje: 

Jože Puc 

Email 

jozepuc 

@gmail.com 

 

Bilten izhaja 

trikrat  letno: 

pomlad 

(marec), 

poletje (junij) 

in jesen-zima 

(november). 

 

Avtor 

fotografije na 

naslovnici: Ivo 

 

Naklada: 600 

izvodov 
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XXVI. mednarodni športni teden »SZIKI«  

FKK kampu Sziksósfürdõ pri Szegedu 24.07. - 30.07.2017 
 

 

 
 

Organizatorji nas zopet vabijo na največje športno-zabavno 

srečanje naturistov na Madžarskem. Odvija se v kampu 

Sziksósfürdõ nedaleč od mesta Szeged. Program je razporejen 

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

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

NAMESTITEV: v lastnih šotorih Aktivni udeleženci srečanja 

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

forint več.  

Možnost tudi nastanitve v BGW tik ob kampu. 
 

PREVOZ: lastna režija 
 

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

bili navdušeni nad srečanjem, zato zopet pričakujemo več 

zanimanja in svetujemo, da pohitite s prijavami.   

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

vašem društvu, kjer dobite tudi več informacij. 

Več o kampu in srečanju na  www.natours.hu   
 

 

 
 

 
Poletni delovni čas od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017: 

ponedeljek, sreda, četrtek, sobota, nedelja: 

od 10.00 do 20.00 ure – MEŠANO 

torek: od 10.00 do 20.00 ure – ŽENSKE 

petek: od 10.00 do 22.00 ure - MEŠANO 

prazniki: nedeljski urnik
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Naturisti s stojnico na Mednarodnem sejmu aktivnosti in oddiha v naravi 

NATURA 2017 v Gornji Radgoni 
  

 
 

Po uspešnem sodelovanju na sejmu v Ljubljani, nam je gospa 

Karmen iz Turistične zveze Slovenije ponudila brezplačni 

enodnevni najem prostora na sejmu NATURA 2017 v Gornji  

Radgoni. Seveda gremo, sem rekel Maji in s tem potrdil, da 

grem. Nekaj gradiva je ostalo še od ljubljanskega sejma, starih in 

novih biltenov imamo dovolj, zastavo in pano tudi, pomoč pa je 

bila zagotovljena. V nedeljo, 23. aprila 2017 sva se z ženo v 

deževnem jutru odpravila proti Štajerski. Na Tepanju obvezen 

postanek za kavo, dež je nehal padati. Bolj ko sva se približevala 

cilju, svetleje je postajalo in pripeljala sva v sončno Gornjo 

Radgono. Prijavila sva se na recepciji, dobila vstopnici in 

zapeljala na sejemski prostor. 

Kmalu so pričeli prihajati prvi obiskovalci. Prav zabavno je bilo 

opazovati ljudi, kako so pogledovali proti naši stojnici, stojnici 

Zveze in društva naturistov Slovenije in društva K naravi. Pa so 

se le našli pogumneži in presenečeni povedali, da sploh niso 

vedeli za obstoj društev in zveze naturistov v Sloveniji. Obiskali 

so naju tudi taki, ki samo kampirajo v FKK kampih ali pa se 

kopajo na nudističnih plažah. Prijetno je bilo pokramljati z njimi. 

Bila sva tudi lepo sprejeta s strani sosednjih razstavljavcev in 

celo nahranili so naju. Se je pa čutila razlika med Radgono in 

Ljubljano. Tu so ljudje glede naturizma bolj zadržani vendar ne 

nasprotujejo našim idejam. Bilo je tudi veliko obiskovalcev iz 

Avstrije in tudi ti so radovedno opazovali našo stojnico. In zdaj 

so nas spoznali. 

In moji občutki. Mislim, da moramo med ljudi, da moramo 

ljudem povedati, da obstajamo, povedati, kakšni ljudje smo, kako 

lepo je biti v sožitju z naravo, kako lepo je ko smo vsi enaki. Ni 

važno ali si navadni delavec ali pa doktor znanosti, naturist si 

samo človek, prijatelj in človek, ki je pripravljen v vsakem 

trenutku pomagati. Nimam dovolj besed, da bi lahko opisal vse 

te občutke. Mislim, da smo začeli hoditi po pravi poti. 

Lepo je biti naturist. 
Edi 

 

Čistilna akcija v Malem raju 
  

 V deželo je prišla pomlad in ko skopni sneg, se pojavijo v naravi 

vse tiste smeti, katere je pozimi prekrival sneg. Da pa v nebo 

vpijajoča svinjarija, katero za sabo pušča človek, le predolgo ne 

kazi okolja, se v mesecu marcu ali v aprilu organizirajo čistilne 

akcije. 

Tudi letos se je naše društvo aktivno vključilo v čiščenje okolja 

na področju Malega raja. Akcije se udeležilo veliko število 

članov, ki so z vso vnemo in pridnimi rokami pripomogli k 

lepšemu videzu v sveže zeleno barvo odete narave. Nabralo se je 

kar veliko smeti in odpadkov, še posebno ob regionalni cesti, 

katere smo dajali v vreče in nato znesli do zbirnega mesta. Kljub 

vsem pobranim smetem je razveseljivo, da je bilo teh nekaj manj 

kot ostala leta. Upam, da je to rezultat ozaveščanja ljudi in 

kulturnega odnosa do okolja in ne samo osamljena izjema 

nekega obdobja.  

Po napornem delu smo si privoščili zasluženo malico in 

nadaljevali z družabnim srečanjem. 
Jože Bradač 
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Foto natečaj 2017 - razpis 
 

 

Zveza društev naturistov Slovenije – ZDNS v jubilejnem letu 

2017 že osemnajsto 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 2018. 

 

Želimo vam uspešno fotografiranje. 
ZDNS 

www.naturist.si 
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Potepanje po Vranskem 
 

Prišla je pomlad in z njo tudi naš spomladanski  izlet. Tokrat 

smo se potepali skupaj s prijetnimi člani iz društva MS (multipla 

skleroza), katerega članica in tudi naša Tanja Anžin, ki nam je 

pripravila lep poučno zabavni program. Ob 8. uri smo se pričeli 

zbirati na parkirišču Atlantis centra. Kmalu  je pred nas  pripeljal 

velik dvonadstropni avtobus. Za koga je pa ta velikan, sem  se 

presenečeno spraševal  in kmalu ugotovil, da je prišel po nas. Po 

akademski 15 minutni zamudi smo se odpravili proti našemu 

prvemu cilju, Ranču ISLANDER pri Vranskem. Tu so nas 

pozdravili prekrasni  konji islandske pasme. So manjše rasti,  

samozavestni  in ponosni, saj so sposobni nesti breme težko tudi 

do 1/3 svoje teže. (islandski konji tehtajo le med 300 in 400). 

Lastnik in terapevt, gospod Ivan Dolenc, izvaja z njimi 

hipoterapijo, kjer invalide z jahanjem aktivira tako telesno kot 

tudi duhovno. Poleg ranča imajo tudi kmetijo, kjer na sonaraven 

način pridelujejo zelenjavo in sadje. 

Ob pomoči  treh sinov se je pričelo najlepše, jahanje. Dva luštna 

konjiča sta nas potrpežljivo prenašala po posestvu in ni nas bilo 

malo, ki smo hoteli sedeti na njunih hrbtih. Res lep občutek je 

bil, ko sem sedel v sedlu, z obvezno čelado na glavi in se 

prepustil njegovemu ritmu hoje. Opazoval sem tudi druge, sami 

zadovoljni nasmehi so bili na njihovih obrazih.  

Ko ti je lepo, čas teče hitro in morali smo se posloviti. Želodčki 

so nas pričeli opozarjati, da je čas za kosilo, v bazi AMZS  pa 

nas je čakalo prav to. V centru varne vožnje nas je pričakal naš 

gostitelj, nam razložil program ogleda in nas pospremil na kosilo 

v restavracijo. Po kosilu nas je prav zares čakal narobe svet, 

predstavitev reševanja iz prevrnjenega avtomobila. Po 

predstavitvi naprave za prevračanje in strokovni razlagi so bili 

na vrsti prostovoljci. Po dva sta se usedla v napravo (simulacija 

avta), se pripela z varnostnim pasom, inštruktor jima je dal 

navodila in prevračanje se je lahko pričelo. Ni se enostavno 

osvoboditi pasu, ko visiš obrnjen z glavo navzdol. Sem pa spet 

ugotovil, da imam zelo pogumno ženo (to je že nekajkrat 

dokazala), kajti tudi ona se je šla prevračati.  

Po prevračanju smo si nataknili posebna očala za naslednjo vajo. 

Očala so nam dala občutek pijanosti ali zadrogiranosti. Res 

zoprno. Zanašalo me je in pri vijuganju med stožci sem jih z 

lahkoto podiral. Tudi ostali so se strinjali z dejstvom, da je lepše 

biti trezen. Po tej izkušnji smo si z avtobusom ogledali še 

celoten poligon, se poslovili in odpeljali  proti naslednji  postaji 

našega izleta. 

Na obrobju Vranskega se nahaja Stara hiša – muzej starega 

kmečkega orodja. Tu nas je pričakal lastnik in zbiratelj ter nas 

popeljal po dvorišču, od sobe do sobe, celo na podstrešju ima 

zbirko. Prečudovita zbirka starega kmečkega orodja, orodja 

kovačev, mizarjev, celo star gasilski voz je na dvorišču, pa preše 

za vino, mlini za jabolka in še bi lahko našteval. Prava paša za 

oči. Še gasilska slika in že smo odbrzeli proti domu. 

Pa ne direktno, sledil je obvezni postanek na Trojanah. Brez 

krofov pač ne gre. Hitro sem enega snedel, ženi kupil čoko-

ladnega ježka in spet pretegnil noge. Že je šofer prižgal motor, 

dal znak za odhod. Ljubljana, prihajamo domov.  

Lepo je bilo, še posebno, ker smo lahko te lepe občutke delili s 

čudovitimi ljudmi. Slovo od njih je bilo z naslednjimi besedami: 

»Nasvidenje prihodnjič.« 

Edi 
 

Več: 
Ranč Islander 

http://www.ranc-islander.si/ 

AMZS- Center varne vožnje 

   .amzs.si/center-vransko/varna-voznja  

Etnološka zbirka 

http://zkts-vransko.si/turizem/etnoloska-zbirka/ 
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Prvomajsko srečanje članov DN Lotos – Verudela 2017 
 

V dneh od petka 28. aprila do torka 2. maja 2017 se je 96 članov 

DN LOTOS udeležilo že 25. tradicionalnega športnega srečanja, 

ki smo ga letos organizirali na isti lokaciji kot lansko leto – 

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, ter letos z dvema novima disciplinama šah in met 

podkve. 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 2017 (že tretje leto zapored je bil najboljši Tilen). Vsi 

smo bili nagrajeni tudi s torto velikanko za 25. rojstni dan 

društva naturistov LOTOS. Organizirali smo tudi srečelov, 

plesali smo in se še malo poveselili, ter si obljubili, da se 

naslednje leto zopet srečamo na jubilejnem 26. srečanju, ki bo 

potekalo najmanj 4 dni – od petka, 27.4. do torka 1.5.2018. 

Rečemo lahko, da je tudi 25. 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. 
Mojca  

 
 

Poletje DN Lotos  
 

V nedeljo 11. junija smo imeli že 2. teniški turnir LOTOS GRAND SLAM 2017 za pare (posebej moški in 

posebej dekleta) po dolgem času spet na teniških igriščih Šmartno pod Šmarno goro. 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 Koritnice), v začetku 

septembra pa nas gre 30 na pet dnevni izlet na Švedsko in Finsko. 

Preko celega leta se udeležujemo tudi akcij, ki jih prirejajo druga društva in ZDNS. 

Sedaj pa se počasi odpravljamo na dopust. 
Predsednica Mojca Finec 
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45. srečanje Alpe Adria 
 

Kot že nekaj let srečanje naturistov Alpe Adria poteka v 

prelepem okolju FKK Solaris pri Poreču. Žal se je srečanja kljub 

lepemu vremenu udeležilo malo naturistov. Poleg slovenskih 

naturistov  so bili prisotni še naturisti iz Madžarske, Avstrije, 

Italije, Francije in Ukrajine. Zaradi lepega vremena, se je večina 

odločila za kampiranje. Morje je bilo že skoraj pretoplo a zelo 

čisto, tako da smo prav vsi veliko plavali. 

Med naturisti športniki so bili letos  najbolje zastopani namizni 

tenisači, balinarji, poganjalci pedalinov in odbojkarji. K 

odbojkarskemu turnirju so se s svojo ekipo pridružili tudi gostje 

iz kampa. Večino medalj in pokalov smo pobrali Slovenci in 

Madžari, le v šahu so bili prvi naturisti iz Ukrajine. Poleg 

odbojkarske ekipe, ki je pometla z nasprotniki, velja pohvaliti še 

močne fante in dekleta, ki so v finalu vlečenja vrvi potegnili 

žilave Madžare. Zmage ali vsaj medalje smo pobrali še v 

balinanju, badmintonu, gorskem kolesarjenju, teku in pedalinu. 

Vsem iskrene čestitke. 

Naslednje srečanje bo od 14. 6. do 17. 6. 2018 prav tako v 

Solarisu. Ne zamudite druženja z naturisti iz drugih držav in si 

termin zabeležite že sedaj. 
Jožko 

 

 
 

 
 

Srečanje Alpe Adria malo drugače 
 

Kdor čaka, dočaka. Spet je leto naokoli in naše težko 

pričakovano srečanje Alpe Adria se je začelo. Spet sem objel 

stare prijatelje in malo bolj previdno tudi prijateljice in užival ob 

jutranjem skupinskem pranju zob, zvoku pločevink ob odpiranju 

piva, pozdravih v raznih jezikih, … Skratka, prečudovito. 

V nedeljo, 11.6.2017 sem že zgodaj zbudil ženo (mojega 

pesjančka Rona ni bilo treba), ji skuhal kavo (tako nabiram 

točke), ji postregel zajtrk in pripravil avto. Vreme je bilo lepo in 

cesta prazna, zato sva kmalu prispela na mejo in brez problema  

vstopila na Hrvaško. Še »carina» v kampu in že sva bila na 

standardni parceli. Hitro sem odvrgel obleko, hmmm, kakšen 

božanski občutek. Veter me je hladil po celem telesu in sušil 

potne kaplje, ko sem postavljal obvezno opremo kampiranja. 

Tudi Žac je uspel brez zapletov pripeljati svoj avtodom in ženski 

harem. Kmalu sta pribrzela še Manja in njen Panda. Žurka se je 

po preverjanju slanost in temperature morja lahko pričela. 

V ponedeljek zvečer je padla ideja, da bi v torek zvečer pekli 

ribe. Zjutraj me je brhka Manja objela z nogami, vžgal sem 

motor in odbrzela sva v vasico Tar po darove morja, orade in 

brancine, ki jih je prijazna prodajalka očistila. Zvečer je moški 

del poskrbel za žar, ženske  so pripravile solate, omake, pogrnile 

kamnito mizo in pojedina se je pričela. Še pojedli nismo, ko je 

padla ideja, da namesto sobotne slavnostne večerje ponovimo 

peko rib. Sprejeto soglasno.  

V sredo so pričeli prihajati še ostali udeleženci srečanja, v 

četrtek pa se je pričelo zares. Najprej slavnostno odprtje 

srečanja, popoldan pa tek, vožnja s kolesom in vlečenje vrvi, 

kjer pa smo uporabili posebno taktiko.  Madžarski ekipi sem šel 

pomagati vleči vrv in ko so videli, kako močno sem potegnil, so 

od presenečenja pozabili vleči in naši so nas premagali. Hura, 

medalja je naša. Tekmovanja so se nadaljevala v petek in v 

soboto, ko se je pričelo naše balinaje. Pa nismo trpeli samo 

balinarji, tudi odbojkarji so na soncu zgubljali kilograme. 

Sobotni večer je bil namenjen zabavi. Za pripravo rib nam je 

priskočila na pomoč dolenjska ekipa. Dušan je pripravil žar, 

Marija jih je pekla, Poldi, Panda, Žac in jaz pa smo asistirali. Na 

prazni parceli smo postavili mize, stole, prinesli pijačo iz 

domačih kleti in zabava se je pričela. Neverjetno, kako malo je 

treba, da nam je lepo. Ob 22. uri smo se udeležili razglasitve 

rezultatov in podelitve medalj in Slovenci bi kmalu potrebovali  

tovornjaček, da bi vsa odličja pripeljal domov. Proslavljanje smo 

nadaljevali na spodnji terasi ob prečudoviti glasbi, ki pa se je 

prekmalu končala. Počasi smo se odpravili proti svojim 

parcelam, kjer smo morali še preveriti hladnost piva, nato pa 

zadovoljni zaspali. 

 Nedelja je žalostni dan, vsaj za nekatere, ki so odhajali domov. 

Kot da bi se dogovorili, smo se zbrali ob morju. Lepo je videti 

skupaj toliko ljudi, ki so prijatelji, ki čutijo pripadnost drug 

drugemu, ki jim je žal, da odhajajo in ki se veselijo, ker vedo, da 

bodo kmalu spet skupaj. Lepo mi je bilo in sem najbogatejši 

človek na svetu. Moje bogastvo so moji prijatelji. Hvala vsem za 

prečudovit teden in že se veselim ponovnega srečanja. 
Edo Krese 
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40 let Društva naturista Hrvatske 
 

Letos poleg Zveze društev naturistov Slovenije praznuje 40 let 

delovanja tudi Društvo naturista Hrvatske. Za slavnostno 

obeležitev tega jubileja so izbrali svetovni dan naturistov, ki je 

bil letos 2. junija in kot kraj dogodka naturistično plažo na 

Jarunu v Zagrebu. 

V znak dobrega sodelovanja in skupnega razvoja smo bili na 

praznovanje povabljeni tudi slovenski naturisti. Na Hrvaškem 

deluje le eno društvo, ki je hkrati nacionalno združenje 

naturistov. Z veliko prostovoljnega dela so preživeli 40 let, na 

kar so ponosni. Trudijo se za razvoj naturizma v celotni državi, 

da naturizem na njihovem Jadranu ne bi upadal in da se kampi 

ne bi zapirali. Žal so proti močnemu kapitalu nemočni. 

Člani društva in povabljeni naturisti so se na Jarunu pričeli 

zbirati že zgodaj zjutraj, celo prezgodaj za zelo zaposlenega 

predsednika. Prišli so tudi novinarji Jabuka TV, ki so pripravili 

simpatičen prispevek za informativno oddajo Serbus Zagreb. 

Sredi dneva smo se preselili v bližnji Kanu klub Končar, kjer nas 

je čakala pojedina. Sledili so video predstavitev zgodovine in 

delovanja društva, govor predsednika in podelitev posebnih 

priznanj zaslužnim članom, ki so skozi leta delovali v društvu. 

Ob tej priložnosti so vsem prisotnim podelili jubilejne majice. 

Kot so sami zapisali na njihovi spletni strani, je praznovanje 

dobilo poprečno oceno, saj več povabljenih ni prišlo, pa tudi 

milenijske fotografije, katero so želeli posneti, niso naredili. Iz 

ZDNS smo se jim ob jubileju zahvalili za sodelovanje z željo, da 

bo v bodoče še boljše in aktivnejše. Seveda smo jih povabili tudi 

na naše praznovanje 40 letnice ZDNS. 
 

Jožko Puc 

 

 
 

 

 
 

 
 

Naj kamp 2016 je Koversada 
 

Slovenski kamping spletni portal www.avtokampi.si je pripravil 

»6. Naj kamp Adria«, v katerem kampisti čez celotno sezono 

glasujejo za najboljše kampe. V izboru je sodelovalo 58 kampov 

iz Slovenije in 156 iz Hrvaške, zbranih pa je bilo nekaj več kot 

34.000 glasov kampistov. 

Med nudističnimi kampi je tudi letos zmagal kamp Koversada 

pri Vrsarju, ki deluje že vse od leta 1961 in sodi med prve FKK 

kampe v Evropi. Drugo mesto je pripadlo kampu Valalta pri 

Rovinju, tretje pa kampu Solaris iz Poreča. 
 

 



NATURIST  poletje 2017 

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

 

Lepi naturistični trenutki 
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Poletje – čas kožnih alergij 

 
 

Poletje je čas kožnih izpuščajev, ki so v tem letnem času veliko 

pogostejši kot pozimi. Najpogostejše oblike poletnih alergij so: 

kožne alergije, alergije na hrano, alergije na kemična sredstva, 

alergije, ki jih povzroči vdihavanje alergenov (zunanjih ali 

notranjih) ter alergije na pike insektov. Pojavljajo se lahko tudi 

glivična obolenja zaradi vlage in znojenja, borelioza kot 

posledica ugriza okuženega klopa, odrgnine in podobno. 

Kožne alergije, imenovane tudi alergijski kontaktni dermatitis, so 

poleti pogostejše, ker je v tem času povečano število alergenov v 

zraku. Razdelimo jih lahko na atopični dermatitis, kontaktni 

dermatitis, alergijo na kozmetična sredstva, dišave ali nikelj, foto 

občutljivost in koprivnico (urtikarijo). Ljudje z občutljivo kožo 

pogosto dobijo kožno alergijo zaradi stika povrhnjice z zunanjim 

alergenom. Alergijski znaki se pojavijo kmalu po 

izpostavljenosti, najkasneje v 48 urah. 

Čeprav je sonce vir vitamina D, pa prekomerno izpostavljanje 

sončnim žarkom lahko povzroči tudi marsikatero preglavico. 

»Sončni« izpuščaji so lahko preprosta posledica prekomernega 

izpostavljanja soncu, tako imenovane fototoksične reakcije, 

intolerančne reakcije ali prave alergije na sonce. Vsem je 

skupno, da koža pordeči, pojavijo se izpuščaji, ki srbijo in včasih 

pečejo, med seboj pa jih na prvi pogled oziroma ob hitrem 

kliničnem pregledu ne moremo vedno ločiti. 

  

Alergija-na-sonce 

Vsekakor so te reakcije na koži povezane s soncem, vendar je za 

njihov izbruh pogosto potreben še nek dodatni dejavnik. To so 

lahko zdravila, ki jih jemljemo (na primer nekateri antibiotiki, 

zdravila za visok krvni pritisk ali kontracepcijske tablete), 

kozmetične kreme in dišave, ki jih uporabljamo, lahko pa tudi 

snovi, ki se izločajo iz trave, na kateri ležimo. Čeprav 

strokovnjaki uporabo zaščitnih krem za sončenje vsekakor 

priporočajo, pa lahko včasih tudi te sprožijo neželene vnetne 

reakcije na koži in posledično izpuščaje. V tem primeru se nekaj 

dni ne izpostavljamo soncu in ne uporabljamo sredstev, za katera 

sumimo, da povzročajo alergijsko reakcijo. Samo morje navadno 

ni vzrok izpuščajev. 

  

Na katerem delu telesa se reakcije najpogosteje pojavijo, je zelo 

odvisno od vzroka. Prave alergijske reakcije navadno 

prizadenejo vso kožo, fototoksične reakcije, ki so posledica 

jemanja zdravil ali nanašanja preparatov na kožo, pa se pojavijo 

le na mestih, ki so bila v neposrednem stiku s snovjo. 

  

Prave alergije na sonce so redke 

Poleg fototoksičnih in fotoalergijskih dermatoz se pojavljajo še 

številna kožna obolenja zaradi vpliva sončnih žarkov, katerih 

vzrok in mehanizem nastanka nista natančno znana. Mednje 

sodijo tako imenovane akne z Malorcce, ki so posledica uporabe 

mastnih sredstev za sončenje. Sončna kozmetika na oljni podlagi 

namreč zapre izvodila lojnic, kar povzroči pojav aken. Zelo 

podobne so tudi tako imenovane akne Aestivalis, ki pa jih 

neposredno povzročajo sončni žarki. 

Čeprav ljudje omenjene izpuščaje radi poimenujejo kar alergije 

na sonce, pa so prave alergije na sonce v resnici redke. O pravi 

alergijski reakciji govorimo takrat, kadar imamo v telesu 

protitelesa proti sončnim žarkom. Ko pride telo v stik s soncem, 

tudi v majhnih odmerkih, to povzroči masivno reakcijo, 

aktivirajo se protitelesa in posledica so različne spremembe na 

koži. Lahko gre za alergijsko reakcijo zgodnjega tipa 

(koprivnica) ali pa poznega tipa (Prurigo aestivalis, polimorfna 

fotoalergijska reakcija na sonce). Ljudje, ki imajo prave alergije 

na sonce, so v pomladno-poletnih mesecih resno prizadeti, saj 

dejansko ne smejo na sonce. Pred temi izpuščaji se zaščitimo 

tako, da na soncu uporabljamo primerna nemastna zaščitna 

sredstva, predvsem za kožo čela in obraza, tj. kreme, gele, pene. 

  

Kožni izpuščaji zaradi strupenih rastlin 

 Poletje pa je tudi čas, ko smo veliko v naravi, kjer lahko 

pridemo v stik s strupenimi rastlinami. Tako lahko dobimo 

izpuščaje tudi zaradi stika z bršljanom, strupenim bršljanom, 

strupenim rujem, strupenim hrastom, ginkom, svetlinom, koprivo 

ali grobeljnikom. Prvo pravilo pri tovrstnih izpuščajih je, da se 

ne praskamo, ker s tem stanje le še poslabšamo. Večina 

izpuščajev izgine brez zdravljenja. V primeru resnejših znakov 

pa mora oseba obiskati zdravnika. Proti izpuščajem so zelo 

koristna naravna zdravila iz limetinega soka, sandalovine, rožne 

vode ali maka. Uživanje listnate zelenjave ali sadja, kot so slive, 

melone, pomaranče, jabolka in grozdje, lahko prav tako izboljša 

simptome kožnih alergij. 

wir:mojaalergija.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 

Poletni delovni čas! 
8,50 € 

Thermana Laško 

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

Savna na Fakulteti za šport v Ljubljani  -  

vsak petek od 17.00 do 19.30 h 
10% 

Kamp Terme Banovci 10% 

HRVAŠKA   

Kamp Kanegra Umag 10% 

Kamp Solaris Poreč 15% 

Kamp Istra Poreč 15% 

Kamp Ulika Poreč 15% 

Kamp Koversada Vrsar 15% 

Kamp Sovinje Tkon na Pašmanu 5% 

Kamp Mlaska Sućuraj Hvar 5% 

ZDNS v sodelovanju z INF 
 

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

NAROČILNICA na bilten »NATURIST« 
 

 

Tiskana oblika                       Elektronska oblika 

(ustrezno obkroži) 

 

Ime____________________________________________ 

 

Priimek_________________________________________ 

 

Naslov_________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________ 

 

Član društva naturistov (obkroži)       DA                       NE 

 

Leto rojstva_____________ 

 

V/Na_________________________dne_______________ 

 

Podpis_____________________ 
 

Izreži in izpolnjeno pošlji na: Zveza društev naturistov Slovenije, 

Miklošičeva 38/6, 1000 Ljubljana 

 

Člani Zveze društev naturistov Slovenije – ZDNS

 
 

 

DN "K NARAVI"  

Miklošičeva 38/6, 

 1000 Ljubljana 

Preds. Edo Krese, 

tel. 041/647 363 

 

DN "LOTOS" 

C. španskih borcev 4A,  

1000 Ljubljana 

Preds. Mojca Finec, 

tel. 041/670 366 
 

DN »MALI RAJ« 

Dolenje Polje 7A, 

8351 Straža 

Preds.  Jože Bradač 

tel. 041/642 905 

 

DN "TRIGLAV"  

S. Žagarja 21, 

 4240 Radovljica 

Preds. Cveto Trelc 

tel. 031/543 528 
 

TERME BANOVCI  

FKK kamp Sončni gaj 

Banovci 1, 9241 Veržej 

tel. 02/519 14 00 

http://www.iglusport.si/
http://www.iglusport.si/
http://www.panter-klub.si/
http://www.terme-banovci.si/terme.php?p=30232&ln=slo
http://www.istraturist.hr/Home.aspx?PageID=160
http://www.riviera.hr/objekt.aspx?j=CRO&o=cSolaris&s=o_objektu&d=PO
http://www.riviera.hr/objekt.aspx?j=CRO&o=cIstra&s=o_objektu&d=PO
http://www.plavalaguna.hr/Objekti.asp?ObjectID=239823
http://www.maistra.hr/Home.aspx?PageID=128
http://www.zveza-zdns.si/sovinje.php
http://www.mlaska.hr/si/about_mlaska.php
http://www.naturist.si/k_naravi.php
http://www.naturist.si/lotos.php
http://www.naturist.si/triglav.php


 



 

 


