
   
 

LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE TER OBČINA LJUBNO 

 

VABITA NA NOVINARSKO KONFERENCO – RENOVACIJA FLOSARSKE ZBIRKE NA 

LJUBNEM OB SAVINJI , 

 

KI BO V TOREK, DNE 30. 7. 2019 OB 15.00 URI NA SEDEŽU LAS, FORŠT 51, 

LJUBNO OB SAVINJI (Fašunova hiša) 

 

   

Tiskovna konferenca je namenjena predstavitvi projekta »Interaktivni turizem za vse«, 

znotraj katerega na Ljubnem ob Savinji nastaja nova Flosarska zbirka. Gre torej za renovacijo 

obstoječe Flosarske zbirke za potrebe postavitve  simulacije vožnje flosa po reki Savinji. 

 

Starodavno tradicijo prevažanja lesenih hlodov po reki Savinji v obliki splavov-flosov, ki je 
predstavljena v Flosarski zbirki na Ljubnem ob Savinji, bomo tehnološko posodobili in vsebine 
priredili za interaktivno uporabo. Središče postavitve bo reka Savinja, po kateri se bodo 
sprehajali obiskovalci in doživljali interaktivne animirane zgodbe, ki bodo prikazovale življenje 
ob in na reki Savinji. Spoznali bodo floro in favno, kulturno-zgodovinske značilnosti življenja 
ob reki. V celotno izkušnjo pa bomo prepletli življenje in navade flosarjev, kulturne 
znamenitosti, kulturo in razvoj mesta. Vsekakor pa ne bomo pozabili na moderni  čas življenja 
na Ljubnem ob Savinji. Za adrenalinsko izkušnjo bo obiskovalcem na voljo simulacija flosa, ter 
divja vožnja po Savinji. Projekcije na stenah okoli flosa, bodo pripomogle k realizmu same 
izkušnje. Uporabili bomo metodo mapirane video projekcije v kombinaciji s strojnim vidom, ki 
bo reagirala na kretnje, premike in dotike obiskovalcev. Večji del vsebine v obliki tekstov in slik 
bomo digitalizirali, da bomo povezali prostor. Slike bomo predelali v prostorske animacije in 
jih projicirali po različnih površinah v Flosarski zbirki.  
 
 
Franjo Naraločnik, 

Župan občine Ljubno in predsednik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

 



   
 

Izjava za medije: 

Virtualna resničnost je nova tehnologija, ki je zasnovana predvsem za prikazovanje 

dostopnosti, z njo lahka še tako oddaljene in nedostopne točke pokažemo tudi ljudem, ki so 

za to prikrajšani. V takšno skupino sodijo, gibalno ovirani, starejši, slepi in slabo vidni ter ljudje 

z motnjami sluha in govora. Projekt »Interaktivni turizem za vse« zajema 6 LAS področij po 

Sloveniji. Tukajšnja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, se je kot partner na projektu, 

skupaj z vodilnim partnerjem LAS Notranjska ter drugimi sodelujočimi partnerji LAS med 

Snežnikom in Nanosom, LAS v objemu sonca, LAS Zasavje, LAS po poteh od dediščine Turjaka 

do Kolpe, prijavila na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 

podukrep 19.3. Z projektom želimo na inovativen, zanimiv način ter z uporabo novih tehnologij 

predstaviti turistične destinacije ranljivim skupinam. Prav tako je vse to zanimivo tudi za ostale 

turiste in mlade, ki jih nove tehnologije predvsem zanimajo. Na območju LAS Zgornje Savinjske 

in Šaleške doline je partner na projektu Občina Ljubno in Turistično društvo Naš kraj.  

Podobni prikazi in posnetki interaktivne resničnosti bodo nastali tudi na ostalih sodelujočih 

LAS območjih. Preko virtualne resničnosti bodo obiskovalci spoznali Snežnik na Notranjskem, 

odšli v Veliko jamo v Paradani, na presihajoča Pivška jezera bodo pogledali skozi oči 

beloglavega jastreba na njegovi selitveni poti, spoznali bodo rokodelske spretnosti in veščine 

na Ribniškem, v Trbovljah pa bodo pripravili virtualni sprehod po rudniku.   

 

Projekt »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v 

Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih 

nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb, 

starejšim, gluhim, slepim in slabovidnim osebam... Hkrati pa bodo zaradi uporabe novih 

tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce. Z rezultati projekta bo: 

 povečana dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo 

s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev 

slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, 

do katerih sicer ne bi mogli dostopati;  

 omogočena dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; s 

pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti bo le ta zabeležena ali poustvarjena 

in omogoča celovitejši ogled te dediščine, po drugi strani pa s tem pristopom 

ohranjamo dediščino za prihajajoče generacije. 

 

V okviru projekta je načrtovan nakup vse potrebne virtualne opreme, na Ljubnem ob Savinji 

tudi postavitev simulatorja flosa, izdelan bo skupni načrt interpretacije naravne in kulturne 

dediščine, izvedeno bo izobraževanje za turistične vodnike s poudarkom na interpretaciji. S 

promocijo novega integriranega turističnega produkta bomo povečali prepoznavnost 



   
sodelujočih LAS območij in dosegli večjo diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo 

nišno skupino turistov.  

 

Vrednost projekta za območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je 78.722,00 EUR in je v 

deležu 85 odstotkov sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP), kar pomeni 56.814,00 EUR od 66.840,00 EUR upravičenih stroškov. 21.908,20 EUR 

potrebnih lastnih sredstev bo zagotovila občina Ljubno. Projekt se izvaja v dveh fazah. Prvo 

fazo so s prošnjo za spremembo projekta podaljšali do konec avgusta 2019, drugo fazo pa do 

konec februarja 2020. V prvi fazi je bil narejen Načrt upravljanja naravne in kulturne dediščine, 

popisani in digitalizirani so bili obstoječi artefakti. Dokončno bo izvedeno snemanje vožnje s 

flosom, ki bo osnova za postavitev interaktivne resničnosti v drugi fazi projekta za potrebe 

postavitve simulacije flosa.  

 

Poleg projekta sodelovanja »Interaktivni turizem za vse« LAS Zgornje Savinjske in Šaleške 

doline izvaja še pet projektov sodelovanja med LAS-i, od enega so odstopili, dva niso dobili 

odobrena. To pomeni 284.344 EUR dodatnih sredstev na območju, poleg že 1.459.984 EUR 

dodeljenih sredstev za potrebe izvajanja Strategije lokalnega razvoja preko inštrumenta CLLD.  

 

___________________________________ 

Za več informacij: 

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, 03/838 10 78, info@zavod-savinja.si; 

Občina Ljubno, 03/839 17 70, obcina@ljubno.si  
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