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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 dan-
danes vse bolj razvija.
TORINO, MESTO KOT GA NE BI PRIČAKOVAL!
Med 19. in 23. marcem 2018 je potekal zadnji študijski obisk na temo »Torino in Piedmont na 
prehodu, med tradicijo in inovacijo«. Študentje so v okviru študijskega obiska primerjali 
multidisciplinarnost trajnostne mobilnosti in turizma, glede na izkušnje, ki so jih pridobili s 
preteklimi študijskimi obiski. Spraševali so se o ključnih vprašanjih, kot so Kakšna je politika 
prometa v Torinu, da bi mesto postalo turistično in trajnostno? Kako okrepiti teritorialno 
konkurenčnost skozi infrastrukturo in kako povezati odročna mariginalna območja 
z mestnimi središči? Katera orodja bi moral poznati strokovnjak za trajnostno mobilnost in 
turizem, da bi lahko delal na področju urbane in destinacijske mobilnosti? Kje so glavne težave 
pri vzpostavljanju učinkovitega sistema za politiko razvoja trajnostnega turizma?

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 – 19. marec 2018
Teden se je pričel z obiskom turističnega biroja »Turismo Torino e Provincia«, agencijo, ki je odgovorna za promocijo Torina in 
njene province kot destinacije za prostočasne dejavnosti, šport, naravo, kulturo, individualna in skupinska potovanja. 
Po dobrodošlici z Danielo Broglio in predstavitvijo aktivnosti promoviranih s strani agencije, sta študenta Matteo Circio in Maria 
Paola Ritrovato predstavila dve vodilni misli. Matteo se je osredotočil na »Hojo po oblaku - Walking in the Clouds«, projekt 
čigar cilj je regulirati vožnje z lastnimi osebnimi vozili, da bi dosegli višine območja Nivolet Hill (narodni park Gran Paradiso) med 
poletno turistično sezono s promocijo hoje, kolesarjenja in uporabe javnih prevoznih sredstev. Maria Paola Ritrovato pa je predstavila 
pogled na dve storitvi Piedmonata: SFM (Servizio Ferroviario Metropolitano – metropolitanski železniški sistem), lokalno prometno 
omrežje in BIP (Biglietto Integrato Piemonte – Piedmontsko integralno vstopnico), brezstično kartico, katere namen je združevanje 
posameznih vozovnic za uporabo lokalnega javnega potniškega prometa.
Leo Rieser (namestnik vodje projekta Slow food za Piedmont in dolino Aoste) je predstavil izkušnje “Terra Madre – Salone del 
Gusto. #foodforchange«. Ideja za projekt organizacije Slow food se je razvila zaradi rasti in razvoja ter prepričanja, da je »prehran-
jevanje kmetijska umetnost in proizvodnja gastronomska umetnost« v smislu trajnostnega razvoja. Za zaključek je Alberto Sacco 
(predstavnik mestnega sveta za turizem in trgovino – Mesto Torino) odpredaval o viziji in strategiji mesta Torino, ki si želi tra-
jnostnega razvoja turizma.
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Popoldan so udeleženci obiskali TELT (Tunnel Euralpin Lyon 
Turin)  z Luigi Pinchiaroglio in Giulia Avatneo, lokalnima 
promotorjema nove visoko zmogljive železnice med Lyonom in 
Torinom, kjer so izvedeli, kako infrastruktura v Torinu deluje 
kot intermodala, trajnostna in povezana z lokalnimi projek-
ti. S 57,5 km dolgim predorom Mont Censis kot njegovo glavno 
komponento, velja za  najpomembnejši projekt celotnega 
sredozemskega koridorja. Ta visoko strateški projekt povezuje 
JZ Evropo z državami Srednje in Vzhodne Evrope.



2. DAN – 20. marec 2018
Drugi dan študijskega obiska se je pričel z e-kolesarjenjem po prijetnem 
malem mestecu Novello, lociranem med Bra (rojstnim krajem »Slow food«), 
Cherasco (krajem poznanim po polžih in okusni čokoladi) in Alpami Maritime.
Med kolesarjenjem je Massimo Infunti (strokovnjak na področju mobilnosti 
in trajnostnega prometa) skozi igro vlog – Bike Square predstavil inovativni 
začetek, ki vključuje socialno ogrožene ciljne skupine za najem e-kolesa in 
trajnostni razvoj turizma v pokrajini Langhe. Glavna dnevna vprašanja so 
bila: Kako nadomestiti lastništvo vozil z električnimi kolesi za krajša turistična 
potovanja? Kaj so glavne spretnosti in ozka grla za vzpostavitev trajnostnega 
turizma?
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Najboljši način za zaključek dneva: dobra degustacija vina!
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3. DAN – 21. marec 2018
Tretji dan se je začel z ogledom čudovite vasice Chamois na vznožju Mount 
Cervino (s samo 96 prebivalci). Kdorkoli planira obiskati to vas, ima na izbiro 
le dve opciji – dostop z gondolo ali peš. Chamois je edina občina v Italiji, ki 
nima nobenega avtomobila. Popoldne so študentje obiskali še drugo članico 
Alpine Pearls, La Magdeleine.

4. DAN – 22. marec 2018
Posebna turneja z Ing. Alberto Forchino v GTT SIS. Kako deluje operativni 
center operaterja javnega prevoza v Torinu? Operativni center GTT SIS je 
“možgani”, ki usklajujejo celotno površinsko prometno omrežje. Vse linije, s 
katerimi upravlja GTT, se dodelijo upravljavcem kontrolnih sob, katerih namen je 
zagotoviti pravilnost storitve in obvladovati vse možne nujne primere.



4. DAN – 22. marec 2018 (nadaljevanje)
Popoldanski obisk 5T, centra mobilnosti Torina. 5T je podjetje, ki je usmerjeno na rešitve pametnih transportnih sistemov 
(Intelligent Transport Systems – ITS) in katerega cilj je izboljšati individualno in skupno mobilnost ter zagotavljati inovativne 
storitve za mobilnost. Francesca Marinetto je pokazala 5T glavne aktivnosti: monitoring prometa, upravljanje prometnih luči, 
analize podatkov, … Predstavili so projekta »Muoversi a Torino« in »Muoversi in Piemonte«, dve spletni strani, ki prikazujeta 
informacije o mobilnosti v Torinu in Piedmontu. Informacije se objavljajo tudi v gasilih, po radiu in na navigacijskih napravah. S 
Francesco Sabatelli in Marco Bono so študentje izkusili pravo v realnem času upravljanje prometa mesta.

5. DAN – 23. marec 2018 
Študentje so študijski obisk zaključili na ENGIM. Čas za začetek v »World Cafe«, interaktivnem odprtem prostoru, kjer lahko 
študentje razpravljajo o študijskem obisku in izdelajo njihov projekt trajnostne mobilnosti in turizma. Kakšne so 
današnje priložnosti in zahteve za razvoj trajnostne mobilnosti in turizma? Kakšne so slabosti? S pomočjo strokovnjakov je čas za 
diskusijo!
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5. DAN – 23. marec 2018 (nadaljevanje)

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.

NASLEDNJI KORAKI
Se vidimo 30. maja 2018 v Torinu na prvem multiplikacijskem dogodku. Ostanite z nami.

Prispeli smo do konca študijskega obiska v Torinu! Zahvaljujemo 
se vsem udeležencem, sodelujočim strokovnjakom, ENGIM 
(skupaj s študenti prvega letnika, ki so postregli kosilo)! Hvala!

Giannicola Marengo (sektor za transport v metropolitanski 
regiji Torino) je predstavil trenutno situacijo in zadnje prometne 
politike v Torinu.

Federico Vozza (podpredsednik Legambiente Piemonte Valle 
d’Aosta) je pokazal raziskavo »Mal’Aria. Onesnaženje v italijan-
skih mestih«, katerega zaključek je »Spremeni svoj motor, am-
pak najprej spremeni svoje navade«.

Andrea Scagni (profesor statistike na Univerzi v Torinu) je 
prikazal rezultate raziskave »od doma do šole« in »od doma do 
službe«. Raziskavo je opravila delovna skupina Zelene pisarne za 
trajnostno mobilnost.

Giuseppe Estivo (Oddelek za transport, Občina Torino) je pred-
stavil politiko trajnostne mobilnosti v Torinu.

Massimo Tocci, predsednik FIAB Torino (italijanska zveza pri-
jateljev koles) in združenja »Bici e Dintorni«, je prikazal rešitve, s 
katerimi bi izboljšali pogoje kolesarjenja v mestu.




