
Spoštovani, 

Vljudno vas vabimo na drugo strokovno srečanje pilotno-izvedbenega projekta UM:CPMS - Pametna mestna platforma Univerze v Mariboru

– predstavitev mednarodnega standarda ISO 37120/37122 v pilotnem ekosistemu pametnih mest in skupnosti.

red. prof. dr. Bojan Rosi, dekan
predstojnik UM:CPMS

Prijave: prosimo izpolnite e-obrazec UM:CPMS

VABILO
12. 6. 2019, od 9.00 do 11.00 ure

Univerza v Mariboru, MEDICINSKA 

FAKULTETA,  Taborska ulica 8, Maribor

PAMETNO MESTO

SMART CITY

ISO 37120
ISO 37122

PAMETNA  MESTNA  PLATFORMA  UNIVERZE V MARIBORU

https://www.1ka.si/a/223117


CENTER ZA PAMETNA MESTA in SKUPNOSTI UNIVERZE V MARIBORU (UM:CPMS)

Standardi ISO predstavljajo mednarodno soglasje o najboljših praksah delovanja na številnih področjih. Mesta in skupnosti se danes in
se bodo tudi v prihodnje soočala z izjemno kompleksnimi in večstranskimi izzivi. ISO 37120 z opredeljenimi 19-timi področji pomaga
mestom in skupnostim sistematično opredeliti ustrezne cilje trajnostnega razvoja in vzpostaviti strategije za njihovo doseganje. Podaja
indikatorje uspešnosti zagotavljanja storitev v mestih in dvigovanja kakovosti življenja njihovih prebivalcev, in je podlaga tudi za
opredeljevanje ciljev in indikatorjev razvoja pametnih mest in skupnosti, ki jih prepoznava ISO 37122. Gre za globalna standarda, ki
omogočata zbiranje, vrednotenje in primerjavo podatkov različnih mest. Ponujata učinkovite metode vodenja, najnovejše tehnologije in
prakse, ki mestom pomagajo izboljšati kakovost življenja prebivalcev in doseganje okoljskih ciljev, hkrati pa spodbujata inovacije ter rast
in razvoj v smeri krepitve pametnih mest in skupnosti.

1. Ekonomija 
2. Izobraževanje 
3. Energija
4. Okolje
5. Finance
6. Uprava 
7. Zdravstvo 
8. Nastanitev
9. Prebivalstvo in socialne razmere
10. Rekreacija
11. Varnost 
12. Trdni odpadki
13. Šport in kultura
14. Telekomunikacije
15. Transport 
16. Mestno / lokalno kmetijstvo in preskrba s hrano
17. Urbanistično načrtovanje
18. Odpadne vode
19. Voda

TRAJNOSTNI RAZVOJ SKUPNOSTI

PODROČJA (19)

Indikatorji (100) 

Ključni (46) zahtevani 

Podporni (54) priporočeni

MEDNARODNI   STANDARD   ISO  37120 / 37122

Področja ISO 37120/37122 



CENTER ZA PAMETNA MESTA in SKUPNOSTI UNIVERZE V MARIBORU (UM:CPMS)

Program:

prof. dr. Miralem HADŽISELIMOVIĆ, prorektor Univerze v Mariboru
Uvodni pozdrav v imenu vodstva Univerze v Mariboru

dr. Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice
Vodja slovenske delegacije v Odboru regij in član predsedstva Skupnosti občin Slovenije

prof. dr. Bojan Rosi, dekan Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru
Center  za Pametna mesta in skupnosti

Mihael Leskovar, direktor, Mariborska razvojna agencija
Vloga Regionalnih razvojnih agencij  v v novi finančni perspektivi

izr. prof. dr. Igor Vrečko, UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Mednarodni  standard ISO 37120/37122 - Trajnosti razvoj skupnosti/pametna mesta in skupnosti  

Gorazd Bende, direktor, Poslovna proizvodna cona Tezno
Uvajanje pametnih tehnologij in storitev  v  Poslovno proizvodno cono Tezno

mag. Darko Bečaj, Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Uvajanje pametnih tehnologij in storitev – Optimizacija logističnega procesa, poslovna inteligenca in vizualizacija 

mag. Danilo Burnač, direktor, Mariborski vodovod
Zagotavljanje varovanj vseh vrst tveganj, pri varnosti vodooskrbe, na primeru pametne ulice in njena implementacija 

Bojan Horvat, direktor, Energija plus
Pametne tehnologije in storitve na področju učinkovite rabe energije

Uroš Pinter, pomočnik direktorja, Aplast d.o.o.
Uvajanje pametnih tehnologij in storitev – Pametni zbiralni sistemi odpadkov  - ECOdip

Bojan Petek, direktor, Tenzor d.o.o 
Uvajanje pametnih tehnologij in storitev  - pametno – dinamično parkiranje – avtomatizacija parkirišč



Prvo srečanje, četrtek, 9. maja 2019, od 9. do 11. ure, UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 

15, dvorana BORISA PODRECCE, Maribor




