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PEDAGOŠKI PROGRAMI
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 učence predvsem spodbuja k postavljanju vprašanj o predstavljenih
vsebinah.

V naročju Savinjskih Alp in v preddverju ene najlepših alpskih dolin, Logarske doline, leži na
sotočju reke Savinje in Ljubnice kraj Ljubno. Že pet stoletij nazaj je kraj slovel kot središče
trgovine z lesom in splavarjenja. V spomin na to dejavnost je poleg vsakoletnega etnološkega
festivala, imenovanega Flosarski bal, v novem Kulturno Poslovnem Centru Ljubno urejena
interaktivna flosarska zbirka, ki predstavlja življenje flosarjev oz. splavarjev skozi pol tisočletno
zgodovino. 

Starodavna tradicija prevažanja lesenih hlodov po reki Savinji v obliki splavov – flosov, je tehnološko posodobljena, njene
vsebine pa prirejene za interaktivno uporabo. Središče postavitve je reka Savinja, po kateri se obiskovalci sprehajajo  in
doživljajo interaktivne animirane zgodbe, ki prikazujejo življenje ob in na reki Savinji. Spoznavajo floro in favno, kulturno-
zgodovinske značilnosti življenja ob reki. V celotno izkušnjo je prepleteno življenje in navade flosarjev, kulturne
znamenitosti, kulturo in razvoj mesta. Za adrenalinsko izkušnjo je obiskovalcem na voljo simulacija flosa ter vožnja po
Savinji. Projekcije na stenah okoli flosa pripomorejo k realizaciji same izkušnje. Uporabljena je metoda mapiranja video
projekcije v kombinaciji s strojnim vidom, ki reagira reagirala na kretnje, premike in dotike obiskovalcev. Večji del vsebine v
obliki tekstov in slik je digitalizirana. Slike so predelane v prostorske animacije in projicirane po različnih površinah v
Flosarski zbirki. Gre za novi produkt dostopnega turizma; ta vključuje dostopnost za gibalno ovirane osebe, hkrati pa
dostopnost do elementov naravne in kulturne dediščine, ki so delno ohranjeni / neohranjeni ali zavarovani in kot taki
nedostopni širši javnosti. 



1. do 4. razred 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

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... 

TEME: Bilo je nekoč - Letni časi - Moja družina - Kulturna dediščina - Dejavnosti, ki izkoriščajo
naravne vire - Kje živimo ...



V Zgornji Savinjski dolini lahko obisk Ljubnega kombinirate z:
Solčavsko – Logarska dolina – https://www.logarska-solcavsko.si/ 
- Etnološka pot po Logarski dolini
- Slap Rinka, Logarska dolina
- Center Rinka, Solčava, več možnosti programov

Gorniška vas Luče - https://www.tic-luce.si/)
- Etno vasica Luče
- Žagerski mlin in Repov slap, Podvolovljek, Luče

Gornji Grad - https://babave.si/ 
- Zeliščna vas Gornji Grad 
- Katedrala Sv. Mohorja in Fortunata
- Gozdna učna pot Tičjak

Nazarje - http://www.muzej-vrbovec.si/slo/programi-za-sole 
- Muzej gozdarstva in lesarstva, več različnih programov za šole

Rečica ob Savinji - https://funparkmenina.com/ 
- Funpark Menina, aktivnosti v naravi

Mozirje - https://visitmozirje.com/  
- Mozirski gaj, Park cvetja
- Golte, krajinski park

V osnovni program ogleda zbirke sodi tudi krajši ogled zbirke Ljubenskih cvetnonedeljskih potic ali
butaric, katerih izdelovanje je vpisano v register nesnovne dediščine Slovenije in prepoznano kot
mojstrovina državnega pomena. Ljubenska potica je sinonim za figuralno oblikovane cvetnonedeljske
butare, ki so edinstvene v Sloveniji in širše v Evropi.

Programe prilagodimo individualnim željam in potrebam. Kontaktirajte nas!

S flosarskim pozdravom, HO-RUK!


