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Izobraževanje o trajnostni 
mobilnosti za okolje in turizem

01 | NOVIČKE
PROJEKT
Projekt S.T.R.E.E.T. je namenjen opredelitvi 
novega strokovnega profila »strokovnjak za 
trajnostno mobilnost in turizem« in je osre-
dotočen na dve glavni področji: alternativnih 
oblikah mobilnosti in trajnostnemu turizmu. 
Omenjeni področji tudi v okviru evropske 
politike predstavljata pomembni priložnosti 
za gospodarsko rast, lokalni razvoj in zaposlo-
vanje.
Evropski teritorialni model predvideva obstoj 
urbanih vozlišč, ki delujejo kot vozniki, in ob-
robnih območij, ki so potrebna za povečanje 
njihove dostopnosti, spodbujanje podjetni-
štva in oblikovanje trdnih lokalnih skupnosti 
(Territorial Agenda 2020).
Takšen model narekuje, da ključno vlogo pri 
omenjenem teritorialnem izzivu igra mene-
džment mobilnosti. Čeprav je nov strokovni 
profil prvenstveno usmerjen na urbano oko-
lje, pa je z vidika usposobljenosti in strokov-
nega znanja lahko ob zaznavanju specifičnih 
potreb po mobilnosti, primeren tudi za obrav-
navo podeželskega območja.
Periferna oz. podeželska območja pogosto tu-
rizem obravnavajo kot temeljno gonilno silo 
pri ohranjanju gospodarske dejavnosti teh 
območij. V povezavi z ustrezno načrtovano, 
trajnostno, mobilnostjo pa turizem pripomotrajnostno, mobilnostjo pa turizem pripomo-

re k trajnostni ekonomiji, ki temelji tako na re k trajnostni ekonomiji, ki temelji tako na 
ekološkem kapitalu, kmetijstvu in gozdarstvu ekološkem kapitalu, kmetijstvu in gozdarstvu 
kot tudi celoti specifični socialni komponenti.kot tudi celoti specifični socialni komponenti.
Nov strokovni profil, ki obravnava mobilnost Nov strokovni profil, ki obravnava mobilnost 
in turizem iz trajnostne perspektive, bo uspoin turizem iz trajnostne perspektive, bo uspo-
sobljen za delo na podeželskih območjih sobljen za delo na podeželskih območjih 
(npr. v alpskih dolinah). Z na novo pridoblje(npr. v alpskih dolinah). Z na novo pridoblje-
nimi znanji in kompetencami pa si bo povečal nimi znanji in kompetencami pa si bo povečal 
možnosti zaposlitve v ostalih regijah Evropske možnosti zaposlitve v ostalih regijah Evropske 
unije.
Drugi cilj projekta je spodbujanje podjeDrugi cilj projekta je spodbujanje podje-
tništva v smislu znanja in odnosa do dela z tništva v smislu znanja in odnosa do dela z 
občutkom za ljudi, ki predstavljata ključni občutkom za ljudi, ki predstavljata ključni 
prednosti pri vstopu mladih na trg delovne prednosti pri vstopu mladih na trg delovne 
sile. Mlade, ki se ukvarjajo s podjetništvom, sile. Mlade, ki se ukvarjajo s podjetništvom, 
odlikujejo veščine kot so sposobnost reševaodlikujejo veščine kot so sposobnost reševa-
nja problemov, neodvisnost, samostojnost nja problemov, neodvisnost, samostojnost 
pri delu in samo-odgovornost. To pa zagotovo pri delu in samo-odgovornost. To pa zagotovo 
prinaša dodatne točke pri zaposlitvi zaenkrat prinaša dodatne točke pri zaposlitvi zaenkrat 
še ne točno določenega strokovnega profila, še ne točno določenega strokovnega profila, 
kot je strokovnjak za trajnostno mobilnost in kot je strokovnjak za trajnostno mobilnost in 
turizem. Podjetniški duh in sposobnost kreiturizem. Podjetniški duh in sposobnost krei-
ranja ter predstavitve inovativnih projektov so ranja ter predstavitve inovativnih projektov so 
lastnosti, ki so cenjene v vseh sektorjih trga lastnosti, ki so cenjene v vseh sektorjih trga 
dela, tako v zasebnem kot javnem.dela, tako v zasebnem kot javnem.

ORODJA
Pomembno orodje pri usposabljanju Pomembno orodje pri usposabljanju 
predstavlja Platforma (ang. Platforma), predstavlja Platforma (ang. Platforma), 

PODROBNOSTI
Številka projekta: 
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Proračun: 343.510 EUR

URNIK
Datum začetka: 1. 9. 2015
Datum zaključka: 31. 08. 2018
Trajanje: 36 mesecev

TEME
Mobilnost in transport•
Lokalni razvoj•
Usposabljanje in podjetništvo•

ERASMUS+

Ključni ukrep:
Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo primerov dobrih praks
Ukrep:
Strateško partnerstva na 
področju izobraževanja in 
usposabljanja
Call: 
2015
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izobraževalni vir, ki je dostopen široki množici in temelji na IKT 
orodjih. Vsi programi usposabljanja in spletni tečaji (osnovni in 
specializirani) bodo izpeljani na Platformi. Tu bodo objavljeni tudi 
rezultati usposabljanja.
Platforma bo multi-funkcijska in bo delovala po principu e-učilnice. 
Zasnovana bo na način, da si bodo lahko strokovnjaki z različnih po-
dročij izmenjavali primere dobrih praks. Med drugim bo služilo tudi 
kot zaposlitveno orodje, saj bo javno dostopno. Na takšen način bo 
potencialnim delodajalcem na evropski ravni omogočeno preverja-
nje na novo usposobljenega kadra, udeleženci usposabljanja pa si 
bodo s tem povečali možnosti za zaposlitev.
Posredno bodo učitelji in sodelavci na projektu ob uporabi Platfor-
me pridobili nove izkušnje uporabe IKT.
Kot podpora delovanja Platforme bo projekt vzporedno razvil Orod-
je (ang. Toolbox). Tu bodo objavljena vsa študijska gradiva tako za 
osnovni kot specializirani spletni tečaj in primeri dobrih praks, iz-
brani s strani projektnih partnerjev. Orodje bo vključeno v Platfor-
mo in bo osnovano v elektronski obliki publikacije vseh gradiv.
Obe razviti orodji, Platforma in Orodje, sta dobro strukturirani, pre-
gledni in prilagodljivi. Orodji sta na voljo v angleškem jeziku in 
primerni za različna področja usposabljanja. Predstavljata temelj-
ni učni pripomoček z objavljenim učnim gradivom za udeležence 
usposabljanja tako v času trajanja projekta kot tudi po zaključku 
projekta.

TEČAJI USPOSABLJANJA
Projekt predvideva usposabljanje na dveh težavnostnih stopnjah: 
»osnovni tečaj« in »specializirani tečaj«.
OSNOVNI TEČAJ: Program je zasnovan na način, da udeleženci 
usposabljanja, ki izhajajo iz različnih okolij in držav, z različnim 

pogledom in politiko na področju mobilnosti, pridobijo znanja in 
spretnosti na obravnavanih področjih. Na ta način vsi udeleženci 
usposabljanja pridobijo osnovno znanje o mobilnosti. Program 
osnovnega tečaja je na voljo na spletu in omogoča izobraževanje 
vsem. Dostopen bo preko Platforme, služil pa bo kot obvezna pred-
priprava tistim udeležencem, ki se bodo želeli udeležiti usposablja-
nja tudi na terenu.
SPECIALIZIRANI TEČAJ: Program je osredotočen na trajnostno turi-
stično mobilnost v perifernih oz. podeželskih območjih. Pomemben 
del specializiranega tečaja predstavljajo študijski obiski v tujini, ka-
terih se bodo imeli priložnost udeležiti posamezni izbranci (ki se 
bodo udeležili osnovnega tečaja). Študijski obiski bodo na praktič-
nih primerih pokazali, kako se različna območja z različnimi socio-nih primerih pokazali, kako se različna območja z različnimi socio-
ekonomskimi ozadji soočajo s turizmom in trajnostno mobilnostjo.ekonomskimi ozadji soočajo s turizmom in trajnostno mobilnostjo.
Vsak študijski obisk bo trajal 5 dni (+ 2 dni za potovanje) in predviVsak študijski obisk bo trajal 5 dni (+ 2 dni za potovanje) in predvi-
deva obisk naslednjih destinacij:

v Veliki Britaniji, London (september 2017)v Veliki Britaniji, London (september 2017)•
v Avstriji, Werfenweng in Salzburg (oktober 2017)v Avstriji, Werfenweng in Salzburg (oktober 2017)•
v Sloveniji, Bled (november 2017)v Sloveniji, Bled (november 2017)•
v Italiji, Torino in okolica (november-december 2017)v Italiji, Torino in okolica (november-december 2017)•

V juliju 2018 bodo udeležencem, ki bodo uspešno zaključili tečaj, V juliju 2018 bodo udeležencem, ki bodo uspešno zaključili tečaj, 
izdani certifikati »strokovnjak za trajnostno mobilnost in turizem«.izdani certifikati »strokovnjak za trajnostno mobilnost in turizem«.

CILJNE SKUPINE
Glavne ciljne skupine predstavljajo mladi med 20 in 35 letom staGlavne ciljne skupine predstavljajo mladi med 20 in 35 letom sta-
rosti, ki so trenutno brezposelni.
Udeleženci specializiranega tečaja preko spleta so lahko tudi stroUdeleženci specializiranega tečaja preko spleta so lahko tudi stro-
kovnjaki na področju trajnostne mobilnosti, ki morajo nadgraditi kovnjaki na področju trajnostne mobilnosti, ki morajo nadgraditi 
svoje spretnosti in kompetence na razvijajočem se trgu dela.svoje spretnosti in kompetence na razvijajočem se trgu dela.
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PARTNERJI
Partnerji projekta S.T.R.E.E.T. prihajajo iz Italije, Velike Britanije, Slovenije in Avstrije, tako iz javnega kot zasebnega sektorja. 
Partnerji so vključeni v številne aktivnosti (poklicno usposabljanje, svetovanje, transport in infrastruktura, trajnostni turizem, 
…). Partnerji sodelujejo, da bi lahko udeležencem usposabljanja ponudili čimbolj širok spekter kompetenc in izboljšali znanje 
ter izkušnje na področju predstavljene tematike usposabljanja. 

ENGIM Piemonte je strokovno usposobljena organizacija iz Torina, ki se ukvarja z 
izobraževanjem kadrov na področju restavracij in cateringa, okolja in mobilnosti, IKT teh-
nologije, komunikacije in zdravstvenih storitev. V projektu S.T.R.E.E.T. imajo vlogo razvijalca 
Platforme in vsebin za e-učenje. http://torino.engim.it

Vodilni partner

Transpadana je zadolženo za spodbujanje in promocijo evropskega železniškega kori je zadolženo za spodbujanje in promocijo evropskega železniškega kori-
dorja v Italiji. Z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih razpravah bodo delili svoje znanje in dorja v Italiji. Z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih razpravah bodo delili svoje znanje in 
izkušnje s področja mobilnosti in transporta. Njihova vloga v projektu S.T.R.E.E.T. je komuniizkušnje s področja mobilnosti in transporta. Njihova vloga v projektu S.T.R.E.E.T. je komuni-
kacija in diseminacija vsebin in rezultatov projekta. www.transpadana.org

Alpine Pearls je mreža petindvajsetih skupnosti, ki ponujajo brezskrbno doživetje počitnic  je mreža petindvajsetih skupnosti, ki ponujajo brezskrbno doživetje počitnic 
v ekološko prijaznih visokogorskih alpskih vasicah. Goste spodbujajo h koriščanju mehkih v ekološko prijaznih visokogorskih alpskih vasicah. Goste spodbujajo h koriščanju mehkih 
oblik transporta. V okviru projekta S.T.R.E.E.T. je njihova naloga izmenjava primerov dooblik transporta. V okviru projekta S.T.R.E.E.T. je njihova naloga izmenjava primerov do-
brih praks, spodbujanje članic združenja Alpine Pearls k vključevanju v tovrstne projekte, brih praks, spodbujanje članic združenja Alpine Pearls k vključevanju v tovrstne projekte, 
mreženje. www.alpine-pearls.com

EPN Consulting je strokovna služba, ki je aktivna na treh področjih: inovativne mreže stroje strokovna služba, ki je aktivna na treh področjih: inovativne mreže stro-
kovnjakov, svetovanje in poslovno središče inteligentnih ter trajnostnih prometnih sistemov. kovnjakov, svetovanje in poslovno središče inteligentnih ter trajnostnih prometnih sistemov. 
Sodeluje z univerzami, malimi in srednjimi podjetji, javnimi in zasebnimi organizacijami. Sodeluje z univerzami, malimi in srednjimi podjetji, javnimi in zasebnimi organizacijami. 
Vloga podjetja v projektu S.T.R.E.E.T. je zagotoviti posebne kompetence za lažji preboj nezaVloga podjetja v projektu S.T.R.E.E.T. je zagotoviti posebne kompetence za lažji preboj neza-
poslenih mladih na trg. Zadolžena bo za razvoj zbirke potrebnih orodij.  poslenih mladih na trg. Zadolžena bo za razvoj zbirke potrebnih orodij.  www.epnconsul-
ting.eu

Občina Bled s svojimi naravnimi danostmi spada med turistično najbolj obiskane kraje v  s svojimi naravnimi danostmi spada med turistično najbolj obiskane kraje v 
Sloveniji. Turizem v občini predstavlja glavno gospodarsko panogo. Občina je v preteklosti Sloveniji. Turizem v občini predstavlja glavno gospodarsko panogo. Občina je v preteklosti 
sodelovala pri številnih projektih, katerih skupni cilj je razvoj turističnih produktov na okolju sodelovala pri številnih projektih, katerih skupni cilj je razvoj turističnih produktov na okolju 
prijazen način. S projektom S.T.R.E.E.T. Občina Bled želi lokalni skupnosti in vsem akterjem prijazen način. S projektom S.T.R.E.E.T. Občina Bled želi lokalni skupnosti in vsem akterjem 
v prostoru približati zavedanje o pomembnosti razvoja eko-turizma in trajnostni mobilnosti. v prostoru približati zavedanje o pomembnosti razvoja eko-turizma in trajnostni mobilnosti. 
www.e-bled.si , www.bled.si
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UVODNI SESTANEK
26. in 27. januarja 2016 je bilo na Bledu or-
ganiziran uvodni sestanek projektnih partner-
jev. To je bilo prvo snidenje partnerjev in se-
stanek, na katerem so bile določene delovne 
naloge za prihodnje mesece. Podrobneje so 
bile podane usmeritve, kako naj izgleda Plat-
forma, značilnosti in določitve prvih vsebin za 
usposabljanje:

Predstavitev projekta1.
Evropski zakonodajni okvir na temo me-2.
nedžment mobilnosti
Nacionalni okvir partnerjev: zakonodaja 3.
in strokovni profili menedžerjev za mo-
bilnost
Menedžer za mobilnost: interdisciplina-4.
ren profil
Kompetence na področju logistike in teh-5.
nik: integriran transportni sistem, različ-
ne vrste in funkcije prevoza
Komunikacijske sposobnosti, trženje, 6.
znanja in spretnosti  socialnih omrežij
Prostorsko planiranje: osnovni pojmi in 7.
ekonomske prednosti, ki izhajajo iz pa-

metnega in integriranega načrtovanja 
mobilnosti
Delovi proces: mreženje (poznavanje te-8.
rena), zagotavljanje storitev (diseminaci-
ja, nove rešitve, …)
Načrt trajnostne mobilnosti v mestih 9.
(SUMP- Sustainable Urban Mobility 
Plan): orodja za razvoj in implementacijo 
načrtov mobilnosti
Timsko delo in rešitev problema10.

Več informacij o projektu si lahko preberete na 
spletni strani projekta spletni strani projekta www.streetproject.
eu preko katere boste v prihodnosti lahko  preko katere boste v prihodnosti lahko 
dostopali tudi do Platforme. Spletna stran in dostopali tudi do Platforme. Spletna stran in 
z njo povezana socialna omrežja predstavljaz njo povezana socialna omrežja predstavlja-
jo pomemben vir informacij za udeležence jo pomemben vir informacij za udeležence 
usposabljanja.

Spletna stranAPRIL 2016

NASlEDNJI KORAKI

Info at: www.streetproject.eu

Platforma za tečaj usposabljanjaMAJ 2016

Orodje in prve vsebineJUNIJ 2016

Drugi sestanek projektne skupine v LondonuSEPTEMBER 2016

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.




