
Respect Lošinj! 

Izberi zeleno – bodi odgovoren!                

#visitlosinj #greenlosinj  



VARUJ NARAVO! 

SPOŠTUJ LOKALNO & TRADICIJO! 

 

 

 

ZDAJ je pravi čas, da začnemo 
odgovorno varovati lošinjsko otočje. Vsak 
v svojem okolju.  

  

Skupaj lahko z majhnimi, vsakodnevnimi 

koraki naredimo velike in pozitivne 
spremembe na področju varstva narave 
in okolja s spoznavanjem kulture in 
zgodovine otokov ter uživanjem v 
tradicionalnih dogodkih. 
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VARUJ NARAVO! 

 

 Lošinj ima: 

 več kot 200 sončnih dni na leto; 

 več kot 280 km urejenih sprehajalnih poti 

na 5 otokih;  

 najkakovostnejši zrak; 

 zelo kakovostno morje.  

 

 Ne meči odpadkov v naravo – vzemi jih 
s sabo in jih odvrzi v koš za smeti. 

 

»Za seboj pusti čim manjše odtise in čim 
večje vtise« – UNWTO 
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VARUJ NARAVO! 

 Na lošinjskem otočju prebiva več kot 200 
stalno nastanjenih delfinov. 

 

 Inštitut Plavi svijet raziskuje in si prizadeva 
ohraniti morsko okolje prek izobraževanja 

in javnega osveščanja, prav tako pa na 
morju in ob obali izvaja čistilne akcije. 

 

 Tudi ti lahko podpreš njihovo delo: 

 

 posvoji delfina; 

 postani prostovoljec.   
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VARUJ NARAVO! 

 

 Pravi srečneži smo, ker imamo na 

otokih pitno vodo.  

 

 Pij vodo iz pipe – pitna je in dobra 

 

 [in prav tako ne pozabi pipe zapreti]. 
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Vransko jezero, otok Cres 



VARUJ NARAVO! 

 Dvigni ograjo in ohrani kamnite 
suhozide. 

 

 Zapri ograjo za sabo, da ovce ne 
pobegnejo.  

 

 Če vidiš ali začutiš dim v gozdu, takoj 
pokliči 112! 
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VARUJ NARAVO! 

 Razmisli, kako in katere izdelke kupuješ 
in ali jih lahko uporabiš znova.  

 

 Pravilno odlagaj odpadke in recikliraj. 

 

 Sodeluj v lokalnih ekoloških akcijah in pri 
čiščenju otoka. 

 

 Bodi dober zgled in vztrajaj. 
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SPOŠTUJ LOKALNO & TRADICIJO! 

 Spoznaj kulturo in zgodovino otoka 

 

 Obišči lošinjske muzeje. 

 

 Obišči interpretacijski plovbni center 

pomorske dediščine – lošinjsko ladjo, 

imenovano loger »NEREZINAC«.  

 

 Free city tour – Lošinj skozi stoletja 

 

 Prevzemi VR-očala in spoznaj novo 

dimenzijo preteklosti s pomočjo 11 lokacij 

v Osorju. 

 

 

 Nauči se nekaj besed v hrvaščini. 
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SPOŠTUJ LOKALNO & 

TRADICIJO! 

 Uživaj v tradicionalnih lokalnih dogodkih: 

 

 Nerezinski Muaj – mednarodni festival 

meha 

 LOSINAVA – Z lošinjskimi jadri okrog sveta 

 Proslava zaščitnikov manjših krajev 

 Dnevi izseljencev na otokih 

 … 
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SPOŠTUJ LOKALNO & 

TRADICIJO! 

 Doživi in spoštuj vse, zaradi česar je 
destinacija drugačna in edinstvena: njeno 
zgodovino, arhitekturo, religijo, način 
oblačenja in komuniciranja ter njeno 

glasbo, umetnost in kuhinjo. 

 

 Kupuj lokalne izdelke in podpri lokalno 
gospodarstvo. 
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In ne pozabi:  

»Z majhnimi koraki do velikih rezultatov!« 
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