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S.T.R.E.E.T. PROJEKT
Cilj projekta S.T.R.E.E.T. je opredelitev novega strokovnega profila »strokovnjak za trajnostno 
mobilnost in turizem«, ki bi poznal razmere na tržišču. S svojim znanjem bo strokovnjak prispe-
val k gospodarski 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 dandanes 
vse bolj razvija.

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM V WERFENWENGU
Od 16. do 20. oktobra 2017 je v Werfenwengu (Avstrija) potekal drugi študijski obisk v tujini, 
ki je bil namenjen spoznavanju »trajnostne mobilnosti in turizma: dobre prakse trajnostnega 
razvoja v Alpah«. V Salzburški regiji so se študentje preizkusili v različnih načinih trajnostnega 
prevoza zahvaljujoč širokemu spektru električnih vozil (avtomobilov, koles, pedolinotov, …), 
pogovarjali o projektu SAMO z lokalno administracijo in obiskali konferenco »Tourism Mobility 
Day«.

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



DAN 1 - 16 Oktober
Prvi dan študijskega obiska so bili študentje naprošeni, da kot turisti preizkusijo 
ponudbo poznano pod blagovno znamko Werfenweng SAMO-card (http://www.
werfenweng.eu/SAMO/Card/): kakovost storitve, kako pridobiti informacije o 
ponudbi, stopnja zadovoljnosti, … Ideja projekta SAMO-card je preprosta: nakup 
kartice po simbolični ceni (10 EUR) in uživanje ob koriščenju električnih avtomo-
bilov in ostalih e-vozil v Werfenwengu.
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DAN 2 - 17 Oktober
Študentje so drugi dan spoznali turistično agencijo  »Mobilito« ( http://www.mo-
bilito.at ) na železniški postaji v Bischofshofnu (Avstrija) in se o delovanju agenci-
je pogovorili z direktorjem, Stephanom Maurer.
Obisku je sledila prezentacija SAMO projekta v Werfenwengu. Zgodovino, status 
quo in izzive za prihodnost je predstavil direktor turističnega združenja, Bernd 
Kiechl. Študentje so primerjali sisteme kartic mobilnosti v Werfenwengu z drugi-
mi regijami oz. konteksti (podeželje / mesta) ter v skupinah pripravili predloge za 
nadaljnju razvoj projekta SAMO.



Dan 3 – 18 Oktober
Tretji dan so se študentje razdelili v skupine in preverjali vtise o projektu SAMO 
pri naključnih turistih v Werfenwengu. Spoznali so Marcusa Klein, pomembnega 
lokalnega turističnega promotorja in direktorja letovišča Gut Wenghof, s katerim 
so diskutirali o SAMO kartici.
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Študentje so zelo pohvalili voden izlet v regiji Werfenweng. Nazadnje je na 
vrhu kabelske žičnice Talstation Rosnerkoepflbahn sledilo spoznavanje ostalih 
udeležencev konference »Tourism Mobility Day«.



Dan 4 – 19 Oktober
Četrti dan je bil posvečen konferenci »Tourism Mobility Day«, čigar osrednja tema 
je bila prihodnost turistične mobilnosti in podajanje informacij za turistične pro-
motorje ter obiskovalce. S predstavniki sedmih alpskih držav so se razvile disk-
usije o:
• turistični mobilnosti jutri,
• trajnostni mobilnosti v turističnih občinah,
• potovanju z vlakom skozi Alpe,
• kartici gostov za lažjo mobilnost. 
• 

Zaključek četrtega dne so študentje v družbi dobrega piva preživeli z udeleženci 
študijskega obiska Interregovega projekta iz Španije in Francije. Na zdravje.
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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.

Dan 5 – 20 Oktober
Zadnji dan študijskega obiska: študentje so v Werfenwengu pod mentorstvom direktorja turističnega združenja, Bernda Kiechl, 
predstavili njihove predloge za razvoj produktov trajnostne mobilnosti v turističnih regijah.

NASLEDNJI KORAKI
Se vidimo na naslednjem študijskem obisku na Bledu (Slovenija) med 7. in 11. novembrom 2017, kjer bo osrednja tema namenjena 
»Zmanjševanju okoljskih vplivov v turističnem kraju: od politike trajnostne mobilnosti do učinkovitih rešitev«.

Avstrije ne moreš zapustiti pred obiskom Salzburga. Študijski obisk je bil končan 
na lep način.


