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Mestna občina Murska Sobota

projekt SMACKER
Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to
Embrace peripheral and Rural areas
Triletni projekt SMACKER se je pričel v aprilu 2019
in se bliža zaključku prvega leta izvajanja. V
projektu se ukvarjamo s preizkušanjem inovativnih
storitev mobilnosti na področju javnega potniškega
prometa (JPP). Posebna pozornost je posvečena
proučevanju možnosti za vzpostavitev odzivnejšega
JPP servisa ter spodbujanju in ozaveščanju ljudi o
trajnostnih načinih mobilnosti.
V projektu sodeluje devet partnerjev iz šestih
evropskih držav in poteka pod vodstvom SRM Reti e
Mobilità (upravljalec javnega potniškega prometa
v Bologni). Projekt je sofinanciran s strani Evropske
unije v skupni višini 2,1 milijona EUR.
V
okviru
projekta
bo
izvedenih
šest
pilotnih
aktivnosti
in
sicer
na
območjih Avstrije, Češke,
Italije, Poljske, Madžarske ter
v Prekmurju v Sloveniji. Cilj pilotnih aktivnosti je v
praksi preizkusiti učinke naprednejših storitev
javnega potniškega prometa, ki se prilagajajo
potrebam uporabnikov.
V načrtovanje izvajanja pilotnih aktivnosti parterji
vključujemo strokovnjake in organizacije povezane
z mobilnostjo, turistična združenja, šole in
izobraževalne inštitucije ter predstavnike lokalnih

skupnosti. Njihovo aktivno vključevanje poteka
skozi Lokalne forume mobilnosti (LMF), ki so
namenjeni aktivni izmenjavi mnenj in informacij,
identifikaciji težav, sodelovanju pri iskanju rešitev
ter skupnemu oblikovanju nabora ukrepov, ki bi jih
bilo treba izvesti na izbranem območju.
Lokalni SMACKER forumi mobilnosti so bili
ustanovljeni v Apeninski regiji (IT), mestu Gdynia
(PL), občini Praha-Suchdol (CZ), v Murski Soboti
(SI), Budimpešti (HU) ter na gorskem območju
Vzhodno-Tirolske regije v Avstriji.
V okviru slovenskih pilotnih aktivnosti bo razvita in
preizkušena mobilna aplikacija, ki bo omogočila
izvajanje javnega potniškega prometa skladno s
spreminjajočimi se potrebami uporabnikov.
Osnova za realizacijo ter investicijo v aplikacijo bo
postavljena s študijo izvedljivosti. Aplikacija bo
razvita v letu 2020 in bo nato preizkušena na širšem
območju Mestne občine Murska Sobota.
Obenem so v pripravi tudi izobraževanja na temo
odzivnega javnega potniškega prometa in storitev
mobilnosti ter osveščanja ljudi za večjo uporabo
trajnostnih oblik mobilnosti. Z izobraževanji (LGT)
bomo prenašali najnovejša svetovna spoznanja na
lokalno raven, usposabljanja bodo izvedena še pred
poletjem 2020.



24. in 25. oktobra 2019 smo se partnerji projekta SMACKER sestali v
Budimpešti. Izmenjali smo ideje o izvedbi motivacijskih kampanj za
popularizacijo javnega potniškega prometa, ki bodo izvedene v okviru
pilotnih aktivnosti.



Izšel je prvi transnacionalni SMACKER NOVIČNIK v angleškem jeziku



Kmalu na spletni strani: SMACKER Infografika in SMACKER brošura.

Informacije in kontakti
www.interreg-central.eu/SMACKER
Lokalni koordinator: Katja Hanžič
Tel. (02) 22 94 376 – E-pošta: Katja.Hanzic@um.si

