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Podjetje SAMA Navitas s Prevorja v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Prevorje izvaja projekt Večjezični

informativno-turistični portal o Guzaju, v obdobju od 20. septembra 2011 do 30. julija 2011. Projekt se izvaja v okviru

Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske skupine »Od Bohorja do Pohorja« in je sofinanciran iz Evropskega

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, do 40% upravičenih stroškov projekta.

Osrednji del projekta je informativno-turistični portal o razbojniku Guzaju, ki bo predstavljal zbrane vsebine v štirih

jezikih: v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

Večjezični informativno-turistični portal o razbojniku Guzaju , v bistvu o Francu Guzaju, lahko tudi

Guzeju, ki je našel svojo ljubezen pri mlinarjevi hčeri Barbki na Prevorju, bil potem ustreljen v Košnici pri Prevorju

ravno pred 130 leti in je pokopan pri cerkvi sv. Ane na

Prevorju, je namenjen celostni predstavitvi in promociji razbojnika Guzaja širši

slovenski in tuji javnosti, na inovativen način s pomočjo sodobnih komunikacijskih sredstev. Portal bo tudi predstavljal

spletno predstavitev in promocijo pohodne poti Na poti z Guzajem, ki je nastala v okviru LEADER projekta leta 2009.

Združeval bo raznovrstne informacije in gradiva o Guzajevem življenju, vključno z dostopnimi ohranjenimi

zgodovinskimi viri v obliki spletne zbirke gradiv, ki se bo kasneje nadgradila v obliki stalne etnološke razstave,

vključno z Guzajevim življenjem, v spodnjih prostorih OŠ Prevorje. Na spletni strani bodo tudi podrobneje

predstavljena opis poti, terasa, zanimivosti, zgodovinski objekti in registrirani ponudniki ob pohodniški poti Na poti z
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Guzajem, da bodo pohodniki od blizu in daleč lahko prišli na samostojne pohode po tej markirani poti javnega značaja

ali kolesarske ture. Portal bo predstavljal nepogrešljiv vir informacij z opozorili, napotki in s turistično ponudbo ob tej

poti.

Na omenjeni spletni strani se bodo lahko brezplačno predstavili vsi registrirani turistični ponudniki na območju južnega

dela Občine Šentjur ter Občine Dobje.

V okviru projekta bosta tudi organizirani dve brezplačni enodnevni izobraževalno-ustvarjalni delavnici za otroke in

starše na temo »Spoznajmo razbojnika Guzaja« na Prevorju, ki bodo na portalu predstavljene širšemu občinstvu,

namenjene pa predvsem spoznavanju življenja razbojnika Guzaja na zabaven in ustvarjalen način.

Portal je namenjen predstavitvi Guzajevih vsebin, izobraževalno-informativnih dejavnosti in turistične ponudbe na

južnem delu Občine Šentjur in Občine Dobje širši javnosti, slovenski in tuji, zato bo večjezičen; kot tudi iskanju in

posredovanju informacij, povezovanju, izobraževanju in lokalnim ponudnikom za brezplačno promocijsko predstavitev

svoje turistične ponudbe na tem območju. Uporabniki portala bodo lahko aktivno sooblikovali diskusijske skupine in

druge vsebine na forumu in drugih spletnih mestih projekta. Del aktivnosti v okviru projekta bo namenjen tudi

brezplačnim izobraževalno-ustvarjalnim delavnicam za otroke, mladino in starše.

Na portalu bodo brezplačno objavljene vsebine vseh (po)ustvarjalcev na temo o razbojniku Guzaju, ki se bodo

vključevale v idejni koncept in prispevali h kvalitetni predstavitvi Guzajevega življenja.

Ta spletni portal bo informiral širšo slovensko in tujo javnost in s tem se pričakuje povečanje pritoka kolesarjev,

pohodnikov in ostalih turistov na to področje ter s tem povečana potreba po turistični ponudbi na tem področju, kar

bo spodbudilo lokalno prebivalstvo k vključevanju v turistično-rekreativno ponudbo na podeželju z izkoriščanjem

naravnih in kulturno-zgodovinskih potencialov območja, prispevalo k hitrejšemu in trajnostnemu razvoju podeželja,

povečanju (samo)zaposlovanja in k ohranitvi aktivnega mladega prebivalstva na omenjenem področju.

V času trajanja projekta bodo izvedene sledeče aktivnosti:

- Oblikovana grafična podoba spletnega portala

- Zasnovane, postavljene in prilagojene tehnične rešitve projekta

- Zbrane in urejene vsebine portala

- Narejeni prevodi vsebin portala v angleški, nemški in italijanski jezik

- Postavljen in aktiviran spletni portal

- Testiran portal in pridobljeni uporabniki portala

- Informirana javnost o novem večjezičnem spletnem portalu preko različnih tiskanih in elektronskih medijev

(Facebook, Twitter in drugih)

- Organizirana okrogla miza o življenju razbojnika Guzaja na Prevorju

- vključeni lokalni turistični ponudniki in njihove aktualne ponudbe na portal

- tisk informativnih letakov o večjezičnem portalu o razbojniku Guzaju

- Pridobljeni aktivni uporabniki, obiskovalci in sooblikovalci vsebin

- Naraščajoče število obiskov in prikazov vsebin portala

- Organizirani brezplačni izobraževalno-ustvarjalni delavnici za otroke in starše na temo »Spoznajmo razbojnika

Guzaja«

- Vključenost v nacionalne in evropske informacijske mreže

- Izvedba novinarske konference in javna predstavitev večjezičnega portala o razbojniku Guzaju; objave o projektu v

medijih.

- Tesnejše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem ter med lokalnimi društvi in turističnimi ponudniki

- Ustvarjene medsebojne (čezmejne) spletne povezave.

Izvajalca projekta vabita vse, ki imajo kakšna gradiva ali slike na temo razbojnika Guzaja, ki bi jih želeli vključiti na

portal www.guzaj.si , da jih pošljejo na e-naslov: info@guzaj.si  ali nam

jih pošljejo na naš stalni naslov oz. nas pokličejo na 041/763-031. Veseli bomo tudi legend in zgodb o Guzaju, ki še

živijo med prebivalstvom.

Več o nas izveste na: www.sama-navitas.si , www.kozjanski-raj.si

 in www.kozjansko.si .

Aleksandra Borštnar Maček
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