
INTERAKTIVNA FLOSARSKA ZBIRKA LJUBNO
in
ZBIRKA LJUBENSKIH CVETNONEDELJSKIH POTIC

CENIK

2021 / 2022

TIC LJUBNO OB SAVINJI
Foršt 6 
3333 Ljubno ob Savinji
t 03 838 14 92
t 068 646 460
e tic@ljubno.si



Odrasli 5  €

Otroci 4  €

Družinska vstopnica (2x odrasli + 2x otroci) 1 5  €

Študentje, dijaki, invalidi, upokojenci 4  €

PROGRAMI:
Ogled muzejskih zbirk + flosarska pripoved 7 €
30 min + 40 min

Ogled muzejskih zbirk + ogled Fašunove hiše 7 €
30 min + 30 min

možnost degustacije čajev / likerjev
možnost degustacije štrukljev
možnost degustacije žlinkrofov
degustacijski krožnik domačih dobrot

+ 1  €
+ 2 . 5  €

+ 2 . 5  €
+ 6  -  9  €

9  €Ogled muzejskih zbirk + ogled Fašunove hiše + flosarska
pripoved
30 min + 30 min + 30 min



za od 1. do 4. razreda OŠ

PEDAGOŠKI PROGRAMI

PROGRAMI:

Ogled muzejskih zbirk + flosarska pripoved 6 €
30 min + 40 min

Ogled muzejskih zbirk + ogled Fašunove kmečke hiše 6 €
30 min + 30 min

1 0  €FLOSARSKI DAN
Ogled muzejskih zbirk + ogled Fašunove hiše + 
flosarska pripoved + sprehod ob Savinji
30 min + 30 min + 40 min + 50 min

Muzejsko okolje ponuja velik potencial za učenje. Predstavlja neformalno učno okolje, ki se bistveno razlikuje
od šolskega učnega okolja, učencem nudijo bolj personalizirano, aktivno in zabavno učenje ter jim zaradi
svoje sproščenosti bolj vzbuja domišljijo. Učenje v muzeju pomembno gradi identiteto, socialno vključenost,
spodbuja motivacijo in učencem nudi izkustveno učenje. Interaktivni Flosarski muzej je že v osnovi zasnovan
za kognitivno obliko učenja, kjer imajo obiskovalci aktivno vlogo, saj med svojim obiskom sami konstruirajo
svoje znanje. Muzejski delavec obiskovalce predvsem spodbuja k postavljanju vprašanj o predstavljenih
vsebinah.

Ogled muzejskih zbirk + sprehod ob Savinji 6 €
30 min + 50 min

Spoznamo potomca ljubenskih flosarjev, Martina, ki nas s svojo zgodbo popelje v čas, ko so
pravi flosarji splavarili po Savinjski in Zadrečki dolini. V tistih časih se je na rajžah pogumno
izkazalo mnogo dobrih flosarjev; od podjetnih splavarskih gospodarjev in posestnikov, ki so
skrbeli, da je takšna dejavnost sploh obstajala, do smelih krmanižev, katerih poznavanje
plovbe, tokov, brzic in drugih nevarnosti na vodi je rajžo uspešno pripeljalo do konca. 
Iz učnega načrta omenimo sklope: bilo je nekoč, letni časi, kulturna dediščina, dejavnosti, ki
izkoriščajo naravne vire, kje živimo... 

Fašunova kmečka hiša predstavlja dom malega kmeta in flosarja. Spoznali boste, kako malo
so nekoč potrebovali za vsakdanje življenje in s čim so si polepšali in popestrili praznike,
katere materiale so uporabljali za gradnjo hiš, kje so shranjevali vrednejše predmete, kako
so se ogrevali in s čim so krasili bivalne prostore. Ogledali si bomo prostore in opremo
kmečke hiše in jih poimenovali. 
Iz učnega načrta omenimo sklope: bilo je nekoč, letni časi, kje živimo, moja družina, kulturna
dediščina... Pripravimo učni list, s katerim ponovimo znanje o flosarstvu, ljubenskih butaricah in
o kmečki hiši.

Odpravimo se proti prireditvenemu prostoru Vrbje, kjer je nekoč bilo večje število žag in mlinov
na vodni pogon, danes pa je to prostor, kjer se odvija vsakoletni Flosarski bal. Na poti bomo
videli vaško hišo, trško hišo, poplavna kamna, plesišče, kozolec, Preužitkarsko hišo, skorjevko,
drčo, Budnovo žago venecijanko, Kolenčevo lipo, sprehodili pa se bomo tudi skozi visečo brv čez
reko Savinjo! Na drugi strani Savinje namreč najdemo Ljubensko velikanko... 


