Na podlagi 44. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017,
32/2019), sklepa 42. redne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 26. 3. 2019 v zvezi s sedmim
odstavkom 4. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 32/2019)
je rektor Univerze v Mariboru dne 12. 8. 2019 sprejel naslednji
AKT O DELOVANJU
CENTRA ZA PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

I.

Splošne določbe
1. člen
(namen in veljavnost akta)

S tem aktom se ureja sestava in delovanje posebne organizacijske enote na nivoju univerze Centra za
pametna mesta in skupnosti (v nadaljevanju: UM:CPMS).
S tem aktom se podrobneje urejajo pravice in odgovornosti članic in članov, ki delujejo v okviru
UM:CPMS, oboje za primer izvajanja aktivnosti znotraj organizacijske enote Univerze v Mariboru.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. enota – je posebna organizacijska enota na nivoju Univerze v Mariboru ustanovljena s sklepom
Senata Univerze v Mariboru: Center za pametna mesta in skupnosti;
2. članica – je fakulteta Univerze v Mariboru, ki se vključi v delovanje enote na podlagi podane
pristopne izjave dekana članice, s katero se določi tudi predstavnika članice v Programskem
svetu UM:CPMS;
3. člani – so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter študentje
Univerze v Mariboru, lahko pa tudi drugi zunanji strokovnjaki, ki so vključeni v delovanje
UM:CPMS na podlagi podane pristopne izjave;
4. zunanji deležniki – pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki sodelujejo z enoto na podlagi
skupnih aktivnosti.
V tem aktu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
II.

Pričetek delovanja in sestava organov UM:CPMS
3. člen
(Namen in vzpostavitev delovanja enote UM:CPMS)

UM:CPMS je platforma, ki povezuje raziskovalce, mesta, gospodarstvo, lokalne skupnosti ter ostale
deležnike, usmerjene v razvoj visokotehnoloških rešitev.

Namen vzpostavitve enote je:
-

da s svojimi aktivnostmi spodbuja nastajanje uspešnih verig vrednosti za trajnostno zasnovo in
uporabo izdelkov in storitev pametnih mest in skupnosti v dobro njenih prebivalcev;
v vzpostavitvi prepoznavnega in cenjenega univerzitetnega spodbujevalca razvoja produktov,
storitev in vsebin pametnih mest in skupnosti za kakovostno življenje njenih prebivalcev.

UM:CMPS prične s svojim delovanjem po sprejetju tega akta, imenovanju predstojnika, zagotovitvi
finančnih sredstev za njegovo delovanje ter zagotovitvi materialno-tehničnih pogojev v smislu
zagotovitve potrebnih prostorov in/ali opreme za delovanje.
Ustrezne prostore ter opremo za delovanje enote zagotovi Univerza v Mariboru v okviru svojih
prostorskih zmogljivosti na rektoratu ali na eni od članic Univerze v Mariboru.
4. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti enote v pravnem prometu)
UM:CPMS ni pravna oseba.
UM:CPMS posluje v imenu in za račun Univerze v Mariboru.
5. člen
(temeljne aktivnosti enote)
UM:CPMS izvaja naslednje aktivnosti:
• vzpostavljanje integracijske platforme deležnikov in platforme tehnologij na Pametni mestni
platformi Univerze v Mariboru;
• povezovanje podatkov, storitev in produktov v ekosistem pametnega mesta in skupnost na
Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru;
• vzpostaviti ko-inovacijska okolja, ki bodo omogočala agilno integracijo in delovanje vseh
deležnikov v razvijanju novih inovativnih produktov in storitev;
• vzpostavljanje živega laboratorija (Living Lab) in eksperimentalne infrastrukture;
• realizacija kazalnikov, ki jih definira Strategija pametne specializacije (S4);
• realizacija kazalnikov, ki jih definira ISO 37120, ISO 37122 ter OECD;
• sodelovanje, povezovanje in vključevanje gospodarskih in raziskovalnih organizacij na
Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru;
• snovanje verig vrednosti in identifikacija projektov;
• spodbujanje skupnega nastopa na mednarodnih tržiščih z integriranimi visoko-tehnološkimi
celostnimi rešitvami;
• snovanje pilotnih in izvedbenih projektov na Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru;
• vodenje in spremljanje izvajanja projektov na Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru;
• razvoj novih poslovnih modelov Pametnih mest in skupnosti;
• organizacija delavnic, konferenc, spletnih seminarjev;
• in druge s tem povezane aktivnosti v okviru registriranih dejavnosti Univerze v Mariboru.
UM:CPMS se pri izvajanju svojih aktivnosti lahko povezuje z drugimi podobnimi organizacijami in
zvezami doma in v tujini, v obsegu in na način, kot je določen z akcijskim načrtom / s programom
razvoja Univerze v Mariboru.
Pri izvajanju aktivnosti enote administrativno pomoč nudijo strokovne službe univerzitetne uprave.

6. člen
(sestava organov UM:CPMS)
UM:CPMS za svoje delovanje oblikuje naslednje organe:
- strateški svet,
- programski svet,
- predstojnik.
Strateški svet UM:CPMS se oblikuje z nalogo določanja aktivnosti UM:CPMS nasproti državnim
inštitucijam za oblikovanje raziskovalno-razvojnega okolja vzhodne kohezijske regije na področju
pametnih mest in skupnosti ter določanje strateških usmeritev UM:CPMS. Strateški svet ima pet
članov, in sicer predstavnika vodstva univerze, ki ga imenuje rektor univerze in predseduje strateškemu
svetu, predstavnika Mestne občine Maribor, ki ga imenuje župan, predstavnika Mariborske razvojne
agencije, ki ga imenuje direktor, predstavnika Skupnosti občin Slovenije ter predstavnika v UM:CPMS
sodelujočih članic Univerze v Mariboru, ki ga le-te imenujejo. Mandat članov strateškega sveta traja
štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Programski svet UM:CPMS se oblikuje za določanje vsebine dela, sprejem akcijskih načrtov, sprejem
letnih programov dela in zagotavljanje programske celovitosti skozi spodbujanje aktivnosti na
prioritetnih področjih razvoja pametnih mest in skupnosti. Programski svet UM:CPMS je sestavljen iz
predstavnikov vsake od članic Univerze v Mariboru, ki sodeluje v UM:CPMS, treh predstavnikov
gospodarstva – direktorji, ki zagotavljajo pilotna okolja (zunanji deležniki). Programski svet UM:CPMS
ima predsednika iz vrst predstavnikov članic UM in podpredsednika iz vrst gospodarstva. Tako
predsednika kot podpredsednika na ustanovni seji, ki jo skliče predstojnik UM:CPMS, z večino glasov
vseh članov izvolijo člani Programskega sveta UM:CPMS. Mandat predsednika in podpredsednika je
štiri leta in sta lahko ponovno izvoljena.
Delo UM:CPMS usklajuje in vodi predstojnik UM:CPMS, ki ga imenuje in razrešuje rektor univerze.
Predstojnik UM:CPMS je imenovan za štiri leta in je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan.
Predstojnik lahko ob soglasju rektorja univerze imenuje vodjo UM:CMPS za mandatno dobo štirih let,
ki operativno izvršuje naloge ter skrbi za tekoče izvajanje aktivnosti UM:CPMS. Vodja za svoje delo
odgovarja predstojniku centra.

III.

Aktivnosti članic
7. člen
(pravice in možnosti delovanja članic v enoti)

Članice imajo znotraj enote naslednje pravice oziroma možnosti:
-

do podpore pri njihovih aktivnostih (dogodki, srečanja, itd.) v smislu zagotavljanja posameznih
storitev, v kolikor so le-ti koristni za Univerzo v Mariboru;
do povezovanja z zunanjimi deležniki ter dogovarjanja o vsebinah možnega sodelovanja pri
aktivnostih enote;
do sodelovanja pri aktivnostih Univerze v Mariboru na poziv Univerze v Mariboru,
do podpore pri obveščanju javnosti pri njihovih aktivnostih,
do vključevanja v raziskovalno delo na ostalih projektih Univerze v Mariboru z dopolnilno
vsebino.

V enoti se vzpostavi enotna evidenca o posameznih aktivnostih članic.
Člani enote in zunanji deležniki se lahko udeležujejo pri aktivnostih enote skladno s politiko delovanja
UM:CPMS oz. na poziv.
8. člen
(odgovornosti članic in članov enote)
Članice in člani enote pri izvajanju aktivnosti enote zasledujejo cilje in usmeritve Univerze v Mariboru
oziroma potrebe članic ter v smislu tega:
-

v imenu UM:CPMS nimajo pravice samostojno nastopati v razmerju do tretjih pravnih ali
fizičnih oseb,
pred izvajanjem morebitnih aktivnosti uskladiti slednje s predstojnikom,
izvajati aktivnosti skladno s politiko enote ter usmeritvami organov enote, določenih v
Poslovniku UM:CPMS.
9. člen
(potek dela v enoti)

Delo enote vodi in usklajuje predstojnik.
Delo UM:CPMS poteka preko organov ter z drugimi oblikami skladno s politiko delovanja UM:CPMS.
Organi UM:CPMS se redno sestajajo, najmanj pa dvakrat letno. O poteku sej se piše krajši zapisnik ter
se z izvlečki seznani rektorja Univerze v Mariboru oziroma pristojnega prorektorja Univerze v Mariboru.
Sejo skliče predsedujoči posameznemu organu ali od njega pooblaščena oseba vsaj 15 dni pred sejo.
Ustanovno sejo Programskega sveta skliče predstojnik UM:CPMS.
10. člen
(izstop iz članstva)
Članica ali član lahko kadarkoli izstopi iz UM:CPMS na podlagi pisne odstopne izjave. Odstopna izjava
učinkuje z dnem, ko jo prejme predstojnik enote.
11. člen
(podrobnejša pravila o delovanju)
Predstojnik UM:CPMS predlaga rektorju univerze v sprejem podrobnejša pravila o delovanju znotraj
enote v roku šestih mesecev od dneva pričetka delovanja enote.
12. člen
(pokrivanje materialnih stroškov)
Za potrebe delovanja in izvajanja temeljnih aktivnosti enote se lahko financirajo izključno materialni
stroški poslovanja enote kot so tiskovine ter organizacija dogodkov ter stroški morebitnih človeških
virov za izvajanje njihovih temeljnih aktivnosti.
(Končni določbi)
13. člen
Za UM:CPMS se vzpostavijo spletne strani v okviru spletnih strani Univerze v Mariboru.

14. člen
Ta akt se objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru in prične veljati z naslednjim dnem po objavi.

Rektor Univerze v Mariboru:
prof. dr. Zdravko Kačič l.r.

Priloga I: Pristopna izjava - Izjava o članstvu – za članice UM

PRISTOPNA IZJAVA

Univerza v Mariboru, ______________________ (članica), ki jo zastopa dekan/ica
________________________ (dekan/ica), izjavljamo, da se s podpisom predmetne izjave članica
vključuje v delovanje Centra za pametna mesta in skupnosti (UM:CPMS) in sprejema vse pravice in
odgovornosti izhajajoče iz aktov, nanašajočih se na navedeno enoto.

Za predstavnika članice v Programskem svetu UM:CPMS določamo:
___________________________________

Kraj:

Članica UM:

Datum:

Dekan/ica:

