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Kranj, 27. 2. 2023 

 

VABILO 
 

na Posvet LAS: Izvajanje programa CLLD in predstavitev dobrih praks  
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - pametne rešitve na področju turizma in 

izobraževanja.  
 

Posvet bo potekal v petek, 17. 3. 2023 ob 13.00 uri, v Kulturnem domu in kongresnem centru KLS 
Ljubno, Foršt 6, Ljubno in ga gosti LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 

 
 

13:00 – 14:00 Izvajanje programa CLLD – priprava strategij lokalnega razvoja 
člani Medresorske delovne skupine CLLD 2021 - 2027  
 

14:00 – 16:00 Kratka predstavitev LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
Ivanka Orešnik, direktorica Savinje, zavoda za razvoj podeželja in turizma, vodilni 
partner LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
 
Kreatorji pametnega podeželja:  
Brigita Gorjup, direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje in  
Miha Cojhtner iz vzorčnega mesta Velenja, ki sta soustvarjalca interaktivnih vsebin 
na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

 
Ogled dobrih praks v dveh skupinah: 
Interaktivni Flosarski muzeja (projekt sodelovanja med LAS Interaktivni turizem 
vse, EKSRP) in Mi smo SVETloba (projekt LAS, ESRR) 
 
Pametna učilnica (projekt LAS - Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji, 
ESRR;) 

 

Zaradi lažje organizacije prosimo potrdite udeležbo do 13. 3. 2023 

   

 

Predsednik DRSP: 

Roman Medved, l.r. 

http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si


 

 

 
 

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS NA OBMOČJU  
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

 

 

Tokrat vas na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline vabimo k interaktivni izkušnji 

prevažanja lesenih hlodov po reki Savinji v obliki splavov – flosov ter doživetju prve pametne učilnice 

v Sloveniji. 

 
Flosarsko zbirko na Ljubnem ob Savinji 
smo tehnološko posodobili in vsebine 
priredili za interaktivno uporabo. 
Središče postavitve je reka Savinja, po 
kateri se boste sprehajali in podoživljali 
interaktivne animirane zgodbe življenja 
flosarjev ob in na reki Savinji. Za pravo 
interaktivno adrenalinsko izkušnjo 
vožnje s flosom, boste stopili na flos, 
kjer vam bodo projekcije na stenah okoli 
flosa pripomogle k realizmu same 
izkušnje.  

 
 

V prvi pametni učilnici v Sloveniji boste 
spoznali simbiozo med tehnološko 
dovršenim prostorom ter učno snovjo, ki 
doprinaša svežino in drugačno 
metodologijo učenja. Učilnico boste 
doživeli kot učenci in turisti, ampak ne 
kot poslušalci in spremljevalci tako 
imenovanih avdio/vizualnih komponent, 
ampak boste aktivno sooblikovali potek 
učne ure in spoznavali turistične 
znamenitosti območja. Učilnica je odprt 
aktivni prostor, v katerem se nahaja pet 
tako imenovanih otočkov, ki poleg 
sistema pametne inteligence omogočajo 
premikajoče, sodelovalno učenje, ki 
temelji na reševanju problemov. Ste 

pripravljeni, da boste skozi vsebine pametne učilnice postali turistični ambasadorji? 

 


