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ЗДРАВО, ЈА САМ ЗЕЛЕНИ ПАСОШ!

Одговори ми на неколико питања како бисмо се 
упознали:

√   Да ли је за тебе путовање исто што и уживање?
√   Волиш ли да видиш нове ствари, упознаш нове 
људе,  постанеш део за тебе новог света?
√   Тежиш ли да постанеш нов, другачији, богатији?
√   Да ли би волео да то искуство поновиш и поделиш 
са другима?

Ако је тако, немој мењати ствари које су промениле 
тебе.

Кроз нове очи увек видиш другачије.

Ја сам овде да ти помогнем како да учиниш своје 
путовање што занимљивијим, да не повредиш 
природу и причаћу ти о туризму који поштује, брине 
и одржава културну баштину и који је повољан за 
развој заједницa код којих си гост.

Понудићу ти различите информације које могу да 
помогну, олакшају и улепшају путовање. 

Задовољан сам, ако ти измамим осмех на лице и што 
смо заjeдно учествовали у стварању нове енергије 
путовања.

Нова енергија путовања!
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ОДРЖАТИ

СЕБЕ 
ЗАДОВОЉНИМ

ПРИРОДУ 
ЧИСТОМ ДОМАЋИНА 

СРЕЋНИМ

Стално ти причају о одрживости... На сваком кораку.

Али, какве везе то има са тобом?

ОДРЖИВОС
Т ОДРЖИВО ПУТОВАЊЕ

ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ

ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ

Дозволи ми да 
ти покажем шта 
желе да кажу... 
И зашто да 
саслушаш:
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ПРИПРЕМИ

СЕ!

Када је природа чиста одморићеш се. Своје очи, плућа, цело тело и мисли. Зато је чувај, брани, зелено мисли и зелено ради.

Када је домаћин срећан, радо ће ти пружити све што ти је потребно. Угостиће те, пустити у свој живот, научити тајнама које се брижљиво чувају генерацијама, a ти му врати поштујући обичаје и традицију.

Буди отвореног ума и награди 

га за све што си добио. Када 

се вратиш имаћеш још један 

дом, зато га чувај, негуј и 

штити за будућег себе или 

своју породицу, пријатеља ...

Где год да 

пођеш и шта 

год да радиш, 

кад се вратиш 

кући бићеш 

срећан, одморан, 

богатији,

пун нове енергије.
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ИСТРАЖИ
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Било да је то чудновата Ђавоља варош, далеки 
Пештер, препуна Ада Циганлија или шетња по Тари, 
важно је да упознаш дестинацију, културу, обичаје и 
традиције, као и све активности које ти се нуде пре 
него што стигнеш до одређене дестинације. Тако 
можеш да будеш спреман на све подухвате, а твоје 
присуство дестинацију може учини још бољом.

Постоји пуно начина да се испланира једно 
путовање, у томе нам могу помоћи разни сајтови, 
водичи, агенције, пријатељи... Сви имају исти циљ, 
задовољног посетиоца у сваком погледу.

Желиш да узмеш све што дестинација нуди? Зато 
сазнај како!

Заштити природу, помози да се мир и развој 
локалних заједница не наруше.

“Свет је књига и 
они који не путују 
читају само једну 

страну.“

- Свети Августин

Изабери дестинацију која ти одговара, али се потруди 
да и ти одговараш њој, буди њен поштовалац и 
заштитник.

Запитај се шта стварно волиш да радиш?

Сазнај где то можеш и знаћеш где припадаш и куда 
путујеш. На тај начин ћеш нешто научити и тим 
знањем допринети развоју своје земље.

Научи нове ствари, помози - шири их. Нема лепшег 
осећаја, нити бољег одмора када знаш да кад год 
се вратиш имаш верног пријатеља, омиљено дрво, 
призор који ти се заувек урезао у сећање.

Још један дом!

ИЗАБЕРИ ПО СВОЈОЈ МЕРИ
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УПОЗНАЈ МЕСТО У КОЈЕ ПУТУЈЕШ
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Пријатељ је веран јер га 
поштујеш и помажеш.

Дрво је зелено јер му ниси 
поломио гране, већ помогао да 
расте.

Призор је сада део новог тебе.

Дом је место где се утапаш и 
чему припадаш.

„Свако путовање је прилика да нешто научимо.“

На твом путовању ћеш вероватно наићи на разне 
културне особине или понашање људи које ће 
теби бити потпуно несвојствено и незамисливо. На 
пример, средина где су жене и деца и даље у некој 
врсти подређеног положаја. Остани по страни и 
покушај да прихватиш све то као нормално, што за 
њих и јесте и да је чар баш у томе, јер је то иначе 
својствено том поднебљу. Труди се да упознаш 
њихове обичаје и културу и саживи се са њима.

Научи пар израза које локалци користе, или пар речи, 
ако је у питању неки теби непознат дијалект. Буди 
део њих, понашај се у складу са њиховим обичајима, 
поздрављај као и они. То је немерљиво искуство које 
само по себи и јесте део туризма.
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Поштуј одређени кодекс понашања, јер ниси у својој, 
односно градској средини, окружен буком и гужвом. 
Нарочито ако су у питању мултиетничке средине и 
људи са другачијим верским схватањима и којима 
је окружење у којем живе планета у малом. Твоје 
понашање и понашање других туриста помаже и 
локалном становништву да буде гостољубиво и 
пријатно, а уколико се догоди другачије није добро 
ни за једне  ни за друге, јер добар глас се далеко чује, 
а лош још даље.

Имај на уму да су неки природни ресурси врло 
ограничени и осетљиви на одређеним подручјима. 
На пример, твоје туширање може довести до тога да 
неко остане без воде, или ће гласно пуштање музике 
потпуно нарушити амбијент који те окружује. Не 
заборави да треба да се понашаш у складу са својим 
окружењем.

МАЊЕ

ПРТЉАГА

ВИШЕ

СЛОБОДЕ
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Када се спремаш за путовање, добро размисли и 
понеси само оно што ти је заиста неопходно. 

У многим подручјима са негодовањем гледају 
на туристе само због хаоса који за њима остаје. 
Вероватно ћеш се вратити на исто место и газити 
по смећу које је можда баш иза тебе остало. 
Растерећено путовање са што мање пртљага 
смањиће твој физички и психички замор, као и ниво 
емисије угљен диоксида (CO2) и осталих видова 
загађења природе.

Понашајући се на овај начин, обезбеђујеш и себи и 
другима плућа пуна чистог ваздуха, за разлику од 
оног у градским срединама.

Уколико не можеш без неких савремених препарата, 
одлучи се за оне који ће најмање загађивати 
околину. На пример: еколошки шампони за косу, 
соларна енергија за допуњавање батерија итд. 
Потруди се да тих пар дана проведених на некој 
дестинацији буду у складу са исконским законима 
природе, нешто што човек није прописао.

Није лоше да се сви пејзажи које видиш забележе у 
твом фото апарату, али много је битније да остану у 
твојој свести такви какви јесу и да се не мењају, а да 
ти сам постанеш део тог пејзажа.
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Повољни летови су омогућили милионима путника 
да по ниским ценама и за кратко време путују са 
једне дестинације на другу. Сходно томе мали је број 
оних који се опредељују за друге видове саобраћаја.  
Али заборављамо једну веома битну чињеницу - да 
су летови извор загађења који најбрже расте, те 
доприноси глобалном загревању планете! Зато је 
време за нови тренд путовања „споро путовање“. 
Следбеници овог тренда се разликују од обичних 
путника по својој свести и жељи да сачувају нашу 
зелену планету од сивог облака отровних гасова 
који се све више надвија над њом.

УСПОРИ 

И

ВИДИ 

ВИШЕ

КАКО ДОЋИ
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ИЗБАЦИ CO2 НАВИКЕ 
ИЗ СВОГ ОДМОРАНеке од одлука „споропутујућих“ путника су:

проводе више времена на изабраној • 
дестинацији,
упознају локално становништво, њихове • 
обичаје,
проучавају флору и фауну те дестинације,• 
одлазе у дуге шетње,• 
истражују - нису робови утабаних туристичких • 
стаза.

Такође, они се одлучују да не лете, него коришћењем 
другог превозног средства стекну искуства и 
упознају пределе којима ће пролазити до свог 
одредишта.

Ефекат стаклене баште настаје таложењем CO2 
у атмосфери и он је главни узрок новонасталих 
климатских промена на планети Земљи. Опадање 
речних водостаја, убрзана ерозија, све чешће 
природне катастрофе, истребљење врста су само 
неки примери утицаја климатских промена на наш 
свакодневни живот. Сам бираш када и како ћеш 
отићи на одмор. Али оно што није ствар твог избора 
је загађење које ће настати услед путовања до и 
од дестинације коју изабереш, као и коришћењем 
превоза на дестинацији.
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САЖЕТИ
САВЕТИ

Путуј споро! Користи 

аутобус, стопирај, 

путуј возом, или 

користи ноге. А 

када је могуће, коњи, 

чамци, санке су такође 

превозна средства!!!

Користи aутомобил  

само када ти је 

преко потребан. 

Јавни превоз, бицикл 

и шетња су много 

„зеленије“ опције.
Возите бицикл!!! Када би само 1 милион људи једном недељно користио бицикл уместо аутомобила за прелазак релација по граду, укупна емисија CO

2 би се смањила за око 100.000 тона годишње. Вреди ли?

А ако већ мораш 

да користиш 

аутомобил, путуј 

у друштву.

Путовање моторним возилима представља један од 
највећих видова загађења у сектору туризма. Ако желиш 
да „осетиш пулс“ места у ком проводиш свој одмор, 
препоручујем ти да размислиш оследећим предлозима:

Вожња фијакером по војвођанским равницама • 
- зар није лепше него гледати кроз прозор свог 
аутомобила.
Сплаварење Таром - осети реку и њен ритам.• 
Вози бицикл по Медведнику.• 
Освоји Грдобу.• 

МОТОРИЗОВАНА ПУТОВАЊА И 
УТИЦАЈ ОДМОРА
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Гужва, бука и свуда журимо. Колико пута се десило да у свој тој збрци пропустиш 
многе ствари које те окружују? А када снег завеје скије су прво на шта помислимо. 
А, шта ако хоћеш да се упутиш у неке забачене пределе без путева или где путеви 
нису проходни у сваком тренутку, где скије и нису право решење, моторне санке 
стварају буку, па издувни гасови... Шта мислиш о псећој запрези и санкама?

На Фрушкој гори са својих четрнаест паса живи један Саша, једини Србин учесник 
„Последње велике трке - Идитарод“ на Аљасци. Спреман је да те поведе у авантуру 
била то Тара, Фрушка гора, Копаоник или неки други предео покривен снегом.

Видећеш чудесне пределе, ветар ће ти обојити лице, а сунце угрејати душу 
и осетићеш мирис слободе.

Твоји поступци су кључни фактор 
у даљем (не)емитовању штетних 
материја. Свако од нас има 
одговорност према свом окружењу 
и треба да се труди да смањи, или 
ако је то могуће, уопште не изазива 
загађење околине. Промени своје 
навике! Користи јавни превоз, 
обновљиве изворе енергије, вози 
бицикл, не разбацуј смеће за 
собом... Ако не можеш да промениш 
навике, пробај бар да их смањиш. 
Директно или индиректно помози 
организацијама које доприносе 
ширењу еколошке свести!

ЧОВЕК, ПАС И САНКЕ НЕ ОСТАВЉАЈ
ОТИСКЕ ЗА СОБОМ
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Врсте отпада
Ниво пот.
опасности 
по средину

Процењено време
разградње

Уштеда ресурса 
рециклажом

Занимљиво

Папир НИЗАК 0.5 год Уштеда 17-24 стабла 17 стабала се уштеди рец. 1Т папира

Стакло НИЗАК НИКАД 1 Т стакла уштеди 25% 
енергије

Рец. само 1 стаклене боце уштеди се ен. 
довољна да сиј. од 100W светли 4 сата

Пластичне 

кесе
СРЕДЊЕ 
НИЗАК

300 год
*биораз. кесе се разгр. за 4 год.

91% мање ен. за произв. 
пл. кеса него за пр. папира

9% отпада у свим океанима и морима 
чине пластичне кесе

Пластика УМЕРЕН 500 год 6х се може напајати сијал. 
од 60 W рец. једне боце

7-8 % фосилних горивасе користи за 
производњу пластике

Метал УМЕРЕН 1000 год Употреби се 40% мање 
воде и 75% енергије

Рециклажом 1 Т челика се смањује 
емисија CО2 за 80%

Електронски 

отпад
ВИСОК Није познато 70% је могуће поново 

употребити

По станд. потребно је да се прикупља 
мин. 4 кг овог отпада по глави стан. У 

Србији тај број је 0.2 кг

Гуме ВИСОК 100-1000 год 56 литара нафте 0% штетан утицај рец. нове гуме и 
матер. за игралишта и атл. стазе

Батерије ВРЛО ВИСОК Није познато 50% сир. потр. за произв. Једно дом. год. користи 21 батерију



ЛОКАЛНА КУЛТУРА

Локални услови за живот су често веома • 
другачији од твојих. Буди свестан своје 
економске моћи и немој је злоупотребљавати. 

Научи нешто локалних израза и обичаја, као • 
и начина одевања јер то може допринети 
уклањању баријера.

 
Труди се да поштујеш туђе културе и покушај да • 
не намећеш своја веровања. Пре сликања људи, 
ритуала или храмова распитај се да ли је то 
дозвољено. Битно је да никога не увредиш.

БУДИ

КОРЕКТАН
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Утопи се у околину!

Уклопи се у локални начин 
живота!

Ако издвојиш бар неко време 
да радиш неки посао, као 
што је сакупљање сена, берба 
малина или чување оваца, 
доживећеш више јер си био 
део тих активности.

Група тинејџера је ради одмора отишла 

на летовање на Дивчибаре. Једно 

поподне је поред викендице био старији 

човек који је скупљао сено. Један по један 

су се прикључивали да му помогну и 

завршили су тај посао за веома кратак 

период. То је одузело пар сати њиховог 

времена, али уштедело неколико дана 

посла човеку који је то обављао. Тренутак 

кад су се утопили, бар на кратко, у локални 

начин живљења вероватно им је остао 

урезан у памћењу наредних година, јер је то 

нешто што не могу да доживе у градском 

окружењу.

Ето како је лако помоћи и уживати у исто 

време.
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ПИТАЈ!!!

Било да је на целу недељу 
или викенд, постарај се да 
смештај послује у складу са 
одрживим развојем. Веома 
је битно да даш подршку 
таквим услугама. Хотели су 
велики потрошачи ресурса!

Директним постављањем питања нећеш добити 
одговоре које желиш, него кроз причу провуци теме 
као што су:

Отпад и рециклирање• 
Прање постељине и пешкира • 
Очување воде и енергије • 
Органска храна• 

Док користиш смештај имај у виду да је вода 
драгоцен ресурс и да производња струје из 
необновљивих енергетских извора доприноси 
глобалном загревању!

МИРАН САН НЕ МОРА
МНОГО ДА КОШТА
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НИЈЕ ТЕШКО
Користи јавни превоз, као што су: аутобуси, • 
возови и бицикле, јер су они „зеленији“начин 
да упознаш локално становништво.

Смањивањем термостата за 1°С зими би смањио • 
емисију штетних гасова за 5%. 

Искључи светла и електронску опрему кад • 
изађеш из собе.

У просторијама које се греју или хладе затварај • 
врата и прозоре.

Пробај локалну храну и специјалитете. Тиме • 
помажеш локалним фармерима и локалној 
економији, као и смањивању емисије 
угљен-диоксида (CO2) из транспорта.

ХРАНА

ЗА СВА

ЧУЛА
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Да ли знаш да конзумирањем намирница 
произведених на самој дестинацији можеш 
значајно да смањиш емисију угљен-диоксида (CO2)? 
Размисли о томе. Пробај локалне специјалитете, 
распитај се како се припремају, тражи рецепте... Не 
само да ћеш помоћи локалним произвођачима и 
економији, већ ћеш имати прилику да обогатиш сва 
своја чула, упознаш дух средине на прави начин, а 
имаћеш и о чему да причаш када се вратиш кући.

Распитај се о начину припремања оброка, које 
зачине користе, потенцирај на употреби органски 
произведених намирница.

Љубитељ си специјалитета од дивљачи? Наручи их 
само у време сезоне лова.

Кулен од 
мангулице

Жмаре

Пита од 
хељде

Дечанско
вино
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ЧАСТИТЕ СВОЈА НЕПЦА СУВЕНИРИ
Антиквитети, примерци флоре и фауне, живи 
или препарирани као што су сове, соколови, 
змије или жабе као и млади изданци неке 
ендемске биљне врсте нису пожељни садржај 
торбе сваког свесног и коректног посетиоца 
било које дестинације. Да ли смо истих 
размишљања?

Тканице, ручни вез, грнчарија, разни предмети 
од дрвета су незаобилазни садржај пртљага 
са путовања. То је оно што ће Ваш животни 
простор оплеменити и побудити сећања на 
пределе које сте посетили.

Деверски пешкир, ручно везено памучно 
платно, традиционално обележје 

младожењиног брата, незаобилазни је симбол 
сваке свадбе у Србији.

Кулен од мангулице
Мангулица је стара српска раса свиња која је била пред изумирањем. Изгледом доста подсећа 
на дивље свиње, храни се искључиво жиром, кором дрвећа, корењем, разним воћем. Месо 
је веома калорично и садржи једињење које подстиче стварање доброг и редукцију лошег 
холестерола. Крај јесени је време свињокоља, најквалитетније месо се одвоји, ситно исече, 
додају зачини и тако припремљеном смесом се пуне природна дебела црева. Суши се 
струјањем ваздуха, обично на тавану где се и чува. Спреман је за употребу негде око Божића.

Пита од хељде
Хељда је вишеструко корисна биљка, лечи болести дисајних органа, хипертензију, несаницу... 
Најбоље успева у брдскопланинским пределима, а ако се третира било каквим хемијским 
средствима увене.Специјалитет који се везује за западну Србију се спрема тако што се испеку 
палачинке од смесе хељдиног брашна и воде, потом филују сиром и кајмаком и запеку. Служи 
се уз кисело млеко.

Жмаре
Источна Србија предео где се мешају српска и влашка култура и чини га тако мистичним. 
Тако је и са укусима. Жмаре - овчетина кувана са празилуком и кукурузним брашном је 
специјалитет који се овде спрема за свадбе, крштења, вашаре и сличне згоде. Кува се скоро 
пола дана, а поједе за трен. 

Дечанско вино
Атар Велике Хоче у Метохији подно Проклетија, није само духовни центар него и познати 
виноградарски регион, а најбоља вина долазе из подрума манастира Високи Дечани. Омалено 
братство производи вино загасите боје рубина, прожето тананим мирисима шумског воћа 
и печеног кестена са тек додирнутим циметом и шафраном. А хармонија укуса се открива 
изнова и изнова као ново пријатно искуство.
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... КРОЗ ВОДУ
Србија нема море, али су реке и језера прича за себе. 
Често остављају без даха и станишта су бројних 
ендемских врста.

Како би и други имали прилику да у њима уживају, 
приликом посете овим подручјима потруди се да не 
загађујеш воду и природу око ње (покупи отпад за собом 
и однеси до најближег контејнера).

Уколико се нађеш на некој предивној хладној планинској 
речици или пак на некој већој реци, као што је Дунав, 
потруди се да не користиш било каква хемијска 
средства (сапун, шампон, купка) јер то може довести 
до делимичног или потпуног уништења њиховог 
екосистема.

КОРАЧАЈ

ЛАГАНО

...
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Наше реке су изузетно богате рибом, али да 
би тако и остало, потребно је да пецаш само у 
складу са прописима Риболовачког савеза - да 
пецаш уз дозволу, одређену количину и врсту 
рибе и у одређеном периоду.

Од изузетног значаја је да пратиш информације 
у вези водостаја на великим рекама, зато што 
је у периоду ниског водостаја забрањена 
вожња моторних чамаца, јер се може угрозити 
живи свет.

У резерватима природе, као што су Засавица 
или Обедска бара, врло је важно да се понашаш у 
складу са правилима о којима ће те обавестити 
чувари, а првенствено да будеш тих и не правиш 

превелику буку, зато што то смета животињама 
(нарочито птицама) које ту живе. Ово правило 
важи и за било коју посету природи, било где.

Уколико приметиш да у води живе речни ракови 
или у ретким случајевима видре (само у неколико 
река у Србији, једна од њих је Градац), можеш је 

користити за пиће , али при томе мораш водити 
рачуна да је не загадиш.
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... КРОЗ ПЛАНИНЕ
Намера ти је да одмор проведеш у 
планини? Немој сметнути са ума 
да ципеле за планинарење (мада ни 
дубоке патике), нису лоша замена за 
добар ослонац и заштиту. Штапови за 
планинарење, али и две суве равније 
гране могу да буду добра алтернатива 
за брже и лакше кретање кроз природу, 
а могу и да те одбране од змија, неких 
мањих животиња, али и послуже 
као статив за фото апарат, камеру... 
Панталоне од јачег платна, тања 
јакна, дебља дуксерица или џемпер, 
памучна мајица - и природа не може да 
изненади.

Дрина је једна од најлепших и дивљих река у Србији. Она својом 
лепотом привлачи велики број љубитеља риболова и природе. Сходно томе, 

врло је вероватно да ћеш је и ти посетити једног дана. Наравно, 
срешћеш и понеког риболовца расположеног за причу. Кроз разговор 
ћете стићи и до теме твог преноћишта. Он ће ти предложити да се 

сместиш у неко од бројних оближњих етно села, где можеш да уживаш 
у љубазности и гостопримству локалних домаћина.

Али, ти си понео шатор и планирао да направиш камп у близини. На то би 
ти се риболовац насмејао и објаснио да, ако заноћиш у близини сутра ћеш се 
пробудити пар километара низводно - вода ће те однети. Његов савет је да 
камп поставиш пар километара даље на месту одређеном за то. На Дрини 
постоји 5 обележених камп места, а уколико се нађеш у ситуацији/месту 

где камп места не постоје, шатор постави на безбедну удаљеност од 
воде, зато што лако може да надође и са собом однесе сав твој отпад.
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Боравак у природи сам по себи 
представља добру забаву, али своје 

путовање можеш обогатити и 
разним активностима.

Можеш се опробати у слободном 
пењању. Невероватан је осећај 

када „освојиш“ Грдобу (попењеш 
неки смер), или када параглејдером 

летиш изнад Рајца одакле ти се 
пружа фантастичан поглед.

Ове активности ће ти употпунити 
одмор, али ће те навести да још 

више и пажљивије чуваш природу и 
живиш са њом.

Чувај окружење, зна многоструко да награди.

Да ли знаш да сваки пут када скренеш са стазе и 
направиш онај корак после којег зашушти лишће, 
скотрља се камен, не само да се ерозија покренула 
и не само да се тако рељеф изменио (ма колико то 
мало било), него се уништило и станиште многих 
врста. Зато би требало да се користе већ постојеће 
стазе. Не само да ћеш заштити околину, већ и себе.

Имај на уму да употреба отвореног пламена и 
паљење ватре у природи није пожељна, на неким 
местима и забрањена, а ватра ти је неопходна. 
Користи се провереним триковима. Ватру наложи 
на влажној земљи или трави, огњиште огради 
камењем, а најбоље је да ископаш дубљу рупу око 
ње, направиш заштитни обруч од камена и ископане 
земље и онда тек заложиш. И увек имај на уму да ма 
колико били брзи, од ватре не можемо да побегнемо, 
а последице могу да буду катастрофалне.
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... ГОЛЕТИ И ПУСТЕ ПРЕДЕЛЕ Уколико долазиш из неких других 
предела, обавезно очисти ципеле од 
блата, јер тако можеш донети семење 
биљака које могу угрозити ове врло 
осетљиве екосистеме.

Уколико си у могућности, за смештај 
користи услуге локалних домаћина и 
доживећеш непоновљиво искуство. 
Ако си љубитељ ноћења у природи, 
нађи добро место за постављање 
кампа. Уколико је могуће смести се на 
место где не мораш да ломиш гране 
или на било који начин мењаш изглед 
природе. Као награду за то, имаћеш 
фантастичан поглед на јединствен 
предео.

Када се нађеш на неком од ових терена, имај на 
уму да су у Србији врло ретки и да је већина по 
својој клими, флори и фауни јединствена у Европи 
(Делиблатска пешчара или Пештер, на пример). 
Ови предели су врло осетљиви, па због тога мораш 
додатно пазити.

Посебно поведи рачуна о коришћењу воде. Ови 
предели су углавном сиромашни пијаћом водом, 
зато помисли и на локално становништво и 
користи само онолико воде колико ти је стварно 
потребно.
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Пећине су увек биле интересантне посетиоцима због 
свог богатог пећинског накита и лепоте необичних 
природних појава.

Приликом посете пећини буди веома пажљив, јер сваки 
твој корак или додир би могао да уништи предиван 
пећински накит који је стваран вековима. Потруди се 
да будеш што тиши како не би узнемирио постојећи 
живи свет (углавном су то колоније слепих мишева). 
Уколико немаш адекватну опрему и обуку, пећине 
ћеш најбезбедније и најбоље истражити ходајући 
обележеним стазама. У пећини би ти свакако користиле 
добре ципеле (које се не клизају), додатна јакана или 
џемпер (због ниских температура), а у појединим 
пећинама би ти добро дошла и лампа.

У Србији постоји доста пећина, али само неке од њих 
су уређене за туристичке посете.

Петничка пећина

Петничка пећина се налази на свега 
7 км од Ваљева, па је зато врло 

доступна. Делимично је уређена за 
посете, али је прилично безбедна и 
уз добру обућу и батеријску лампу 

можеш самостално посетити Горњу 
дворану, док ти за посету Доње 

дворане није потребна опрема, зато 
што је изузетно осветљена природном 

светлошћу. Ова пећина није толико 
чувена по свом накиту колико је 

чувена по археолошком налазишту. 
Она је још од старог каменог 

доба представљала склониште 
људима. Данас је људи користе 
као место за одмор и уживање у 

врелим летњим данима, јер је Доња 
дворана поплочана и претворена у 
летњу башту оближњег ресторана. 
Само, запитајмо се, да ли је пећина 

претворена у ресторан донела додатне 
користи?

... КРОЗ ПЕЋИНЕ
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„Животињско око има 
моћ да говори савршеним 
језиком.“ - Мартин Бубер

Посматрање природног света има терапеутско 
дејство на човека. Гледање животиња је један од 
најлакших и најпријатнијих видова забаве који 
можеш замислити. То можеш било где. Где год да 
се налазиш, недалеко од тебе се налази биљни и 
животињски свет.

Ако желиш да задржиш дивљи свет дивљим, 
корисно је да знаш неколико принципа како да се 
понашаш према животињама.

Избегавај да храниш и мамиш животиње како би 
им пришао ближе. Многе врсте могу бити опасне, 
ако су изненађене или храњене, да не спомињемо 
чињеницу да су неке од њих носиоци смртоносних 
болести.

Животиње посматрај са удаљености. Много значи 
ако направиш места у торби за двоглед или добар 
објектив.

Увек им дај прилику да се склоне или побегну и ма 
колико оне изгледале опасно, никада неће напасти 
уколико им не даш повод за тако нешто.

Младунце у леглу или ван њега не дирај. Колико 
год они били лепи и умиљати увек имај на уму да 
су њихови родитељи негде у близини и да могу да 
буду веома неугодни када бране своје младе.

ДОДИР СА ДИВЉИНОМ
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Јестиве и нејестиве биљке

Ако биљка лучи млечасту 
течност (изузетак су 
коприва и маслачак) и 
нагриза кожу значи да 
није за јело, као ни биљке 
јаког мириса. Грицни 
мало лист или стабљику. 
Ако ти се „скупљају уста“ 
значи да те биљке нису за 
јело. Можеш јести биљке 
које једу животиње, јер оне 
нису отровне.

„Природа 
учи звери да 
познају своје 
пријатеље.“ 
- Вилијам 
Шекспир
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Стари мудрац је једном рекао: „У природи не постоје 
ни казне ни награде, постоје само последице.“ Зато, 
научимо да поштујемо природу и научимо како да 
у њој преживимо.

Нека искуство буде на твојој страни, узми локалног 
водича уз којег ћеш максимално искористити своје 
путовање.

Када боравиш, борави „зелено“. Користи смештај 
који укључује локалне заједнице и који има 
најмањи утицај на животну средину.

Не заборави да све што са собом понесеш у природу 
мораш и да вратиш. Сав отпад: папир, пластику, 
стакло, батерије за једнократну употребу и остало 
спакујеш у кесу и одложиш на одговарајуће место 
на дестинацији.

У природи није тако тешко 
пронаћи воду. Можеш да 

набавиш топографске карте 
са обележеним изворима, а 

можеш и да се информишеш 
на лицу места од локалног 
становништва. Неисправну 

или сумњиву воду пре употребе 
прокувај. Воду за пиће можеш 

добити и од кишнице. Кишница 
се сакупља на импровизован 

начин са било ког непромочивог 
материјала, тако што се одводи 
у посуде или ископану јаму чији 
се зидови обложе најлоном. Роса 

може да послужи за гашење 
жеђи. За њено скупљање може 
да послужи камење наслагано 
у виду пирамиде на којима се 

кондензује водена пара. Треба 
је скупљати пре изласка сунца 

јер врло брзо испари.

Увек понеси већу 
количину воде. Ако 

воду узимаш са 
необележених места, 
прво провери да ли у 

близини нема трагова 
трулежи, биљног или 

животињског порекла. 
Није на одмет да је 

прокуваш пре употребе. 
Најбоље је узимати 
воду на местима где 

је велики проток, 
брзаци, прегиби преко 
већег камења и слично, 

а никако неку која 
мирује, као што су 

баре.

КАКО ДА...
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Направи прави избор, јер твоја одлука може да 
утиче на промену, промену става према путовању. 
Без тога, незаменљиви пејзажи и културна наслеђа 
многобројних дестинација ће нестати. Ми морамо 
деловати! И то одмах!

Можда не можеш много да учиниш, али ниси 
немоћан.

Ако мало размислиш, можеш имати одмор својих 
снова и купити производе и аранжмане који су у 
складу са одрживим туризмом.

ДОМЕ 

СЛАТКИ 

ДОМЕ
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“Нико не 
схвата како је 
лепо путовати 
док не дође кући 
и наслони главу 
на свој јастук.”
- Лин Јутанг

Када се са одмора вратиш кући, подели своја 
искуства са осталима.

Зато, причај о свом доживљају, стави слике на Face-
book, Twitter, Myspace и на друге друштвене мреже 
како би поделио своје путовање са пријатељима.

Када причаш својим пријатељима о свом путовању, 
дај им уједно и савете како да се понашају на тој 
дестинацији.
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Надам се да сам ти дао идеју за нови начин 
путовања и одмора, да ћеш бити сналажљив при 
доношењу одлука и да смо заједно покренули нову 
енергију путовања.

Ако сам те усмерио на зелени пут изазова и акције, 
онда могу рећи да сам успео.

Јер, као савестан путник нећеш само доприносити 
животу других људи, него ћеш моћи и свој живот 
да промениш.

ПОКАЖИ 

ПУТ И 

ДРУГИМА
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И ти си део Зеленог пасоша...
Твоја сећања, доживљаји, искуства, пријатељи...

Допиши наше странице и никад не заборави...

ТИ СТВАРАШ НОВУ ЕНЕРГИЈУ ПУТОВАЊА!

МЕСТО ЗА ФОТОГРАФИЈУ СА 
ТВОГ ПУТОВАЊА

МЕСТО ЗА 

ФОТОГРАФИЈУ СА 

ТВОГ ПУТОВАЊА

ТВОЈА ЗЕЛЕНА СЕЋАЊА



Настао сам из идеје младих људи који су желели да 
на оригиналан начин допринесу ширењу свести о 
значају одрживог туризма, али и да сваког од нас 
саветима подсете како се понашати у односима са 
окружењем. Заједничка нам је земља, путовања, 
култура, а најпре - љубав према природи!

Осмислили су ме студенти треће године Туризма 
и хотелијерства на Пословном факултету Ваљево, 
Универзитет Сингидунум, у оквиру предмета 
Изборна практична истраживања.

Такође су ме обогатили својим ауторским 
фотографијама. Тако сам ја настао, уз помоћ 
„зелених“ пријатеља са Пословне информатике.

Подсети се с времена на време, прочитај ме поново. 
Пренеси даље знање и савете које си добио и настави 
да уживаш у путовањима.

ЗЕЛЕНИ ПОЗДРАВ!

УНЕП промовише 
глобалне еколошки добре 

праксе и у сопственим 
активностима. Ова публикација је
штампана на 100% рециклираном 

папиру, користећи мастило на 
биљној бази и друге еколошки 
прихватљивеактивности. Наша 
правила дистрибуције имају за 

циљ да смање УНЕП-ову 
емисију угљен – диоксида.
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