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Cilj projekta S.T.R.E.E.T. je opredelitev novega strokovnega profila »strokovnjak za trajnostno mo-
bilnost in turizem«, ki bi poznal razmere na tržišču. S svojim znanjem bo strokovnjak prispeval k go-
spodarski rasti, lokalnemu družbenemu razvoju in zaposlovanju. Kandidati so mladi, nezaposleni ljudje, 
stari med 20 in 35 let. Imajo višješolsko ali univerzitetno izobrazbo in si želijo več znanj in kompetenc 
na področju trajnostne mobilnosti in turizma, ki se danes vse bolj razvija.

SESTANEK V WERFENWENGU
Med 4. in 5. aprilom 2017 so se projektni partnerji sestali na tretjem delovnem sestanku, tokrat 
v Werfenwengu (Avstriji). Razpravljali so o napredku projekta S.T.R.E.E.T. in definirali naloge za naslednje 
mesece. Glavni izsledki sestanka:
• izbor kandidatov, glede na rezultate osnovnega tečaja;
• časovno načrtovanje in vsebina nadaljevaljnega tečaja s študijskimi obiski (izbor glavnih tem 

in vsebin, proračun, nastanitve);
• komunikacijske in diseminacijske aktivnosti.

Werfenweng, članica Alpine Pearls
Eko-trajnostne izkušnje in »ves čas na 
svetu« v okolici Salzburga: tu lahko 
preizkusiš različne oblike vozil, ki se 
ponašajo z oznako »mehka mobilnost«, 
predvsem na račun pestre ponudbe 
različnih tipov električnih vozil (avtomo-
bili, kolesa, pedeleci, …).

V TEJ IZDAJI:

 S.T.R.E.E.T. PROJEKT  >str. 1
SESTANEK V WERFENWENGU >str. 1

OSNOVNI TEČAJ ZAKLJUČEN! >str. 2
SI PRIPRAVLJEN NA NADALJEVALNJI 
TEČAJ IN ŠTUDIJSKE OBISKE? >str. 2

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



SI PRIPRAVLJEN NA NADALJEVALNJI TEČAJ IN ŠTUDIJSKE OBISKE?

Vsak študijski obisk bo obravnaval določeno temo. Za pridobitev certifikata »Strokovnjak za trajnostno mobilnost in turizem« bo po-
trebno uspešno zaključiti celotni nadaljevalni tečaj. V času študijskih obiskov bomo posneli videoklipe s pomočjo katerih bodo imeli tudi neizbrani 
kandidati možnost, da zaključijo nadaljevalni tečaj in pridobijo certifikat.

OSNOVNI TEČAJ ZAKLJUČEN!

Med 46 udeleženci, ki so obiskovali osnovni tečaj, jih bomo izbrali 21. Ti 
se bodo imeli priložnost izobraževati tudi v nadaljevaljnem tečaju s 
študijskimi obiski v tujini. Izbor bo temeljil na oddanih življenjepisih, 
motivacijskih pismih in intervjujih, katere bomo izvajali v juniju in juliju 
2017.

Več informacij na: www.streetproject.eu         Poiščite nas tudi na Facebooku: www.facebook.com/ErasmusSTREET/
Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske komisije. Za vsebino odgovarjajo avtorji.

London in okolica (UK)
18. do 22. september 2017

“Promet, zastoji in 
varnost: problemi in 

rešitve največje evropske 
prestolnice”

Werfenweng (A)
16. do 20. oktober 2017

 
“Mehka mobilnost in 

turizem: primeri dobrih 
praks trajnosti na 

območju Alp”

Bled (SLO)
7. do 11. november 2017

“Zmanjševanje okoljskih 
vplivov v turističnem 
kraju: od prometne 

strategije do rešitev”

Torino in okolica (I)
marec 2018

“Torino in Piedmont v 
razvoju med tradicijo in 

inovacijo”
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Seznam udeležencev, ki so zaključili osnovni 
tečaj:


