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PRESEGLA PRIČAKOVANJA

IZJAVE NAROČNIKOV IN UDELEŽENCEV

Akademija gradbenih investicij – Šola izvajanja investicijskih procesov in gradenj je 
prava ideja v času, ko se je že začel nov investicijski cikel, v gradbeništvu pa je še vedno 
močno čutiti posledice propada največjih podjetij. Pričakujem, da bo pripomogla k rasti 
kadrovskega potenciala v gradbeništvu, ki je potrebna za uspešno izvajanje projektov, ki 
jih načrtujemo.

dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave Darsa

»AGI je zame osebno celovit modulni vodnik vodenja investicij. Je uravnotežen sistem, 
ki nam na eni strani poda teoretična izhodišča v smislu zakonskih usmeritev in na drugi 
strani primere dobrih praks renomiranih strokovnjakov.«

Peter Voglar, vodja investicij v Splošni bolnišnici Novo mesto

» Akademija se od drugih usposabljanj, ki sem se jih udeleževala doslej, razlikuje po tem, 
da omogoča celosten vpogled v področje gradbenih investicij. Všeč mi je, da predavatelji 
prenašajo znanje iz svoje prakse in da je usposabljanje organizirano za majhno skupino 
udeležencev, ki lahko aktivno sodeluje. Akademijo priporočam vsem, ki si želijo širšega 
vpogleda v področje gradbenih investicij ter vsem, ki želijo spoznati domače in tuje 
prakse ter pridobiti nova znanja o pristopih dela na področju gradbenih investicij.

Petra Žarn, direktorica projektov Savaprojekt

Akademija gradbenih investicij ponuja širok nabor izjemnih strokovnjakov iz prakse. 
Predavatelji na enostaven in zelo razumljiv način nadgradijo vaše znanje, s konkretnimi 
primeri iz svojih dolgoletnih izkušenj v praksi. Gre za izjemno priložnost, da iz prve roke 
prejmete odgovore na vse nejasnosti ali dvome, ki se vam pojavljajo tekom izvajanja 
gradbenih investicij, ter da  s tem obogatite svojo profesionalnost. Zelo priporočam!

Aleš Žibert, DRI upravljanje investicij d.o.o.
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PREJEMNIKI CERTIFIKATOV  
IN KREDITNE TOČKE

Od septembra 2018 pa do danes je bilo 
na GZS podeljenih že 38 certifikatov za 
izvajanje in vodenje investicijskih procesov 
gradenj po kriterijih AGI. Usposabljanja 
v okviru akademije AGI se je udeležilo 45 
slušateljev.

Po 6. členu ZAID načrtujemo kreditne 
točke iz obveznih in izbirnih vsebin.

IZJEMNO ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA   
IN 100 % USPEŠNOST NA IZPITIH 

Povprečna ocena zadovoljstva je 4,7 od 
možnih 5. 

Preverjanje znanja zajema  5 modulov. 
Udeleženci opravljajo ustni zagovor 
pred izpitno komisijo. Ugotovitve izpitne 
komisije so bile, da so bili kandidati na 
izpit zelo dobro pripravljeni. Zato je bil tudi  
rezultat uspešnosti  na izpitu odličen. 

7 MODULOV – 42 UR 
2 PRAKTIČNI DELAVNICI – 8 UR

1. Prostorska in investicijska dejavnost
2. Projektno vodenje, strateško planiranje 

in tehnične regulative
3. Projektiranje in digitalizacija  v 

investicijskem procesu
4. Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri 

investicijah
5. Načrtovanje pametne infrastrukture in 

pametnih zgradb
6. Komunikacija in mediji
7. Inovacije, financiranje in mednarodno 

okolje

ORGANIZACIJA AGI - 100 
VKLJUČENIH STROKOVNJAKOV

• 35 strokovnjakov za pripravo programa
• 24  vrhunskih predavateljev
• 2 mednarodna strokovnjaka
• 11 partnerskih podjetij – podpornikov
• 25 članski Strateški svet za investicije in 

gradbeništvo

NOVO NA AKADEMIJI – DVE PRAKTIČNI DELAVNICI 

PRVA DELAVNICA S KLAUSOM GREWE – JEM 
Izjemni mednarodni strokovnjak bo z nami delil svoje več kot 25 
letne izkušnje na področju vodenja velikih gradbenih projektov. 
Med drugim je sodeloval tudi pri vodenju izgradnje olimpijskih 
objektov za olimpijske igre v Londonu 2012 in izgradnji 16 
milijard evrov vrednega železniškega vozlišča v Londonu.

DRUGA DELAVNICA z naslovom »Skupno podatkovno okolje 
za učinkovito sodelovanje na BIM (in klasičnih) projektih s 
predstavniki podjetja CGS LABS ( Matjaž Šajn, Matej Čelik, 
Matic Kotnik.) Na delavnici bodo udeleženci lahko preizkusili 
delovanje sistema Viewpoint for Projects in tako simulirali delo, 
komunikacijo in sodelovanje na projektu v eni od vlog (naročnik, 
projektant, nadzornik, izvajalec, vzdrževalec).

CILJI AGI

•  pregled in analiza investicijskega 
procesa  v vseh fazah izvedbe

• usmeritev slušateljev v nove tehnologije 
in prihodnje izzive pri investicijah

• vzpodbuditi razmišljanje o bolj 
učinkovitem vodenju in izvajanju 
investicij ter krepiti samozavest 
slušateljev.

9 RAZLOGOV za udeležbo

1. Učinkovito in kakovostno vodenje ter 
izvajanje investicij.

2. Učinkovito vodenje javnih naročil in 
kvalitetna priprava pogodb.

3. Hitro in kakovostno umeščanje 
objektov v prostor.

4. Kakovostna priprava investicijske 
dokumentacije (DIIP, PIZ, in INVP).

5. Novosti pri gradbeni zakonodaji za 
naročnike, projektante, izvajalce in 
nadzornike.

6. Digitalizacija pri projektiranju in izvedbi 
del.

7. Kaj nas v prihodnje čaka na področju 
pametne infrastrukture in pametnih 
mest.

8. Socialni mediji in komunikacija 
z javnostjo ter PIAR pri vodenju 
projektov.

9. Kako financirati projekte – proračuni, 
zasebna vlaganja, bančno posojilo in/
ali strukturni skladi).

AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ

Predsedstvo  - 
Strateški svet za investicije in gradbeništvo

Programski svet

Koordinacijski odbor


