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(Kranj, 14. 5. 2020) – Na Fakulteti za organizacijske vede UM je v četrtek, 14. 5. 2020 potekal 

svečani podpis pogodbe o celoviti energetski sanaciji, ki predstavlja predvsem ponos in 

zavezo do lokalnega in širšega okolja, da se v okolju Kampusa Zlato polje uresničuje 

trajnostno in družbeno odgovorno poslanstvo, ki so ga leta 2016 začrtale Univerza v 

Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Gimnazija Franceta 

Prešerna Kranj, Šolski center Kranj in Dijaški ter študentski dom Kranj.  

Začetki dogovora segajo v leto 2016, ko je Univerza v Mariboru v konzorciju javnih partnerjev, 

prevzela vlogo vodilnega partnerja in uspešno vodila potrebne postopke v procesu priprave 

projekta ˝Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju˝ in tudi vse s  

tem povezane dokumentacije. Ravno zato smo na tem mestu lahko še posebej ponosni, da 

smo v časih, ko nam predvsem družbene pa tudi druge spremembe narekujejo drugačno pot 

naših življenj, pred vrati pomembnega in predvsem družbeno prijaznega projekta.  Veseli nas, 

da je na svečanem podpisu pogodbe o celoviti energetski sanaciji nastopila kot slavnostna 

govorka tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, ki je ob dogodku 

povedala, da »podpis predstavlja težko pričakovan mejnik, po več letnem prizadevanju in 

vztrajnosti pri premagovanju ovir vseh javnih partnerjev in ministrstva. Projekt je temelj za 

nadaljnjo družbeno in trajnostno odgovoren razvoj mesta, regije in celotne države, utemeljen 

na znanju.«. Tudi rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v svojem nagovoru med 

drugim povedal, da »podpis pogodbe na simbolni ravni povezuje pomemben del izobraževalne 

vertikale – srednješolsko in visokošolsko ustanovo ter, da mora biti vlaganje v obnovo in 

novogradnjo infrastrukture javnih izobraževalnih ustanov še naprej prioriteta vsake vlade.«. 

K svečanemu podpisu pogodbe so pristopili rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko 

Kačič,  dekan Fakultete za organizacijske vede, prof. dr. Iztok Podbregar, ravnateljica Dijaškega 

in študentskega doma Kranj ga. Judita Nahtigal, ravnateljica Gimnazije Franceta prešerna, ga. 

Mirjam Bizjak, direktor Šolskega centra Kranj in Športne dvorane Zlato polje g. Jože Drenovec 

in član uprave podjetja Petrol d.d., Ljubljana mag. Jože Bajuk. Predstavnik zasebnega partnerja 

v konzorciju Petrola, mag. Jože Bajuk, član Uprave Petrola je po podpisu med drugim povedal: 

»Petrol je vodilni ponudnik energetskih prenov in energetskih rešitev v Sloveniji in tudi v širši 



regiji JV Evrope. Projekti energetske prenove, ki potekajo v partnerstvih z javnim sektorjem so  

za družbo Petrol izjemnega pomena.« 

Če zavrtimo čas nazaj, v leto 2016, ko se je konzorcij javnih partnerjev povezal in pomembno 

prehodimo čas do letošnjega leta, je na mestu, da predstavimo dva pomembnejša mejnika 

tega leta. Prvi je  izdaja dopolnitve  Odločitve o podpori za operacijo ˝Celovita energetska 

sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju˝ Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, ki je 31. 3. 2020 izdala zadnjo dopolnitev in s tem sledila predlogu 

nosilnega posredniškega organa ter pomembno podprla izvedbo projekta energetske sanacije 

vseh v konzorcij vključenih subjektov. Drugi pa soglasje Vlade Republike Slovenije z dne, 30. 4. 

2020 o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Celovita energetska sanacija objektov na 

lokaciji Zlato polje v Kranju«, s čimer je izpolnjen še zadnji pogoj za podpis pogodbe o javno-

zasebnem partnerstvu za ta projekt in dosežen težko pričakovani začetek izvajanja številnih 

ukrepov po objektih, ki bodo pripomogli in doprinesli tako energetsko racionalnejše stavbe 

kot tudi povečali udobje dijakom, študentom in ostalim zaposlenim. Skupni stroški projekta 

˝Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju˝ znašajo 4.787.273,35 

€.  Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 7. 6. 2018 z Univerzo 

v Mariboru sklenilo Pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 »Celovita 

energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«. Z zadnjim aneksom k tej pogodbi 

se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavezalo, da bo sofinanciralo upravičene 

stroške operacije v višini do 3.063.886,68 EUR, od tega gre za kohezijska sredstva do višine 

1.742.036,18 EUR, od katerih je 85 % iz EU in 15 % slovenske udeležbe.  MIZŠ bo zagotovilo 

tudi namenska sredstva v proračunu 2020 do skupne višine 1.321.850,50 EUR.  »Celovita 

energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju« je uvrščena v Načrt razvojnih 

programov. 

Energetsko varčne stavbe so osnova vseh nas, ki strmimo k družbeno odgovornem ravnanju 

tako v lokalnem kot  širšem okolju in s podpisom sklenjene pogodbe o javno zasebnem 

partnerstvu bomo prav to lahko tudi dosegali. Tako bo tudi na Zlatem polju moč slediti 

poslanstvu zmanjševanja porabe energije in prilagajanja ter racionalnemu upravljanju 

sistemov ogrevanja v naših stavbah.  
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