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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 trajnost-
no mobilnost in turizem«, ki bi poznal razmere na tržišču. S svojim znanjem bo strokovnjak 
prispeval 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 danda-
nes vse bolj razvija.

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA BLEDU
Od 7. do 10. novembra je potekal tretji študijski obisk, tokrat na Bledu, pod geslom 
»Zmanjševanje okoljskih vplivov v turističnem kraju: od politike trajnostne 
mobilnosti do učinkovitih rešitev«. Tokrat so študentje spoznavali Bled, njegove kulturne 
in naravne znamenitosti, ter se s strokovnjaki pogovarjali o celostni prometni strategiji in 
izboljšanju kakovosti turizma v destinaciji.

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



1. DAN - 7. november
Prvi dan študijskega obiska so študentje pričeli z obiskom region-
alnega Infocentra Triglavska roža Bled, kjer so pridobili širši 
pogled na Gorenjsko. Sledil je voden ogled mesta z vzponom na 
Blejski grad, kjer so študentje uživali v panoramskih razgledih na 
otok, mesto in podeželje celotne Gorenjske.
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2. DAN – 8. november
Drugi deževen dan so študentje spoznavali Ljubljano s Polono Filipič (Fakulteta 
za arhitekturo) in Matejem Peterlin (strokovnjak s področja trajnostne 
mobilnosti). Najprej so si ogledali primere dobrih načrtovalskih praks trajnostne 
mobilnosti v Ljubljani, sledil je obisk Fakultete za arhitekturo.
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3. DAN – 9. november
Tretji dan so študentje začneli s 
spoznavanjem informacijskega 
centra Triglavskega narodnega 
parka, Bohinjka, kjer je informatorka 
Maja Komar spregovorila o trajnostnih 
oblikah mobilnosti in razvoja turizma v 
parku. Veliko aktivnosti je prijaznih tudi 
otrokom.



3. DAN – (nadaljevanje)
Špela Berlot (CIPRA Slovenija) je 
študente navdušila s predavanjem o 
»Trajnostni mobilnosti v Alpah«.

Sledila je prijetna vožnja z ladjo od Ribčevega Laza do Ukanca in ogled Športnega centra na Pokljuki!
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Več informacij na: www.streetproject.eu         Poišči nas na Facebooku: www.facebook.com/ErasmusSTREET/
Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske komisije. Za vsebino odgovarjajo avtorji.

4. DAN – 10. november
Zadnji dan na Bledu! Čas za zaključek predstavitev rezultatov domače naloge s pomočjo župana Janeza Fajfarja. Spoznali smo 
Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, kjer so študentje predstavili svoje poglede in morebitne rešitve prometnih in turističnih 
zagat na Bledu.

NASLEDNJI KORAKI
Se vidimo na zadnjem študijskem obisku v Torinu (Italija) med 19. in 23. marcem 2018, kjer bo osrednja tema »Torino in Piedmont na 
prehodu; med tradicijo in inovacijo«. 

Študentje te podobe raja niso mogli zapustiti brez čolnarjenja na Blejski otok 
in obiskom cerkvice. Stara legenda pravi, da je na tem mestu, kjer danes stoji 
baročna cerkev, nekdaj stal antični tempelj posvečen boginji Živi. V bitki med 
kristjani in pogani je bil tempelj popolnoma uničen, na tem mestu pa je bila 
zgrajena današnja cerkev.


