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4,4

Investicije  
spet v polnem zamahu
Jesenska Akademija gradbenih investicij (AGI) požela izjemen uspeh.
mag. Urška Naveršnik, GZS Center za poslovno usposabljanje, in mag. Slovenko Henigman, Združenje za svetovalni 
inženiring

V septembru in oktobru 2018 smo izpeljali prvo 
Akademijo gradbenih investicij, ki je bila med udele-
ženci odlično sprejeta. Ti so usposabljanja obiskovali 
dvakrat tedensko v popoldanskih urah (skupaj 42 ur) 
in v sedmih srečanjih spoznali vse aktualne in ključne 
teme, potrebne za strokovno, uspešno in učinkovito 
izvajanje investicij. Predavanja je vodilo 24 strokov-
njakov, Akademija pa se je zaključila z izpitom, ki so ga 
vsi kandidati, ki so pristopili k izpitu, uspešno opravili.

Da so strokovnost, aktualnost, priložnost in pred-
nost AGI prepoznala tudi podjetja, priča dejstvo, da je 
v AGI partnerstvo trenutno povezanih že 12 vodilnih 
institucij in podjetij s področja investicij. Vsi ti se 
zavedajo pomena vlaganja v svoje kadre in znanja, ki 
vpliva na kakovost storitev in zadovoljstvo strank. Ne 
gre zanemariti tudi podatka, da je kar pet podjetij na 
usposabljanje prijavilo dva ali več svojih zaposlenih, 
kar kasneje zelo pripomore k implementaciji novih 
znanj v podjetje.

Večmesečne priprave, trud in delo ekipe v razširje-
nem Programskem svetu, organizacijskem odboru in 
predavateljev je tako poplačan. Izjemno ponosni smo, 
da so udeleženci AGI sprejeli za svojo, da smo izpolnili 

njihova pričakovanja in da bodo udeležbo z veseljem 
priporočili tudi svojim kolegom. 

V oktobru je z delom pričel tudi Strateški svet za 
investicije in gradbeništvo (SSIG) pri GZS, v katerem 
so zbrani najvišji predstavniki naročnikov, svetovalnih 
in izvedbenih inženiringov ter gradbenih izvajalcev. 
SSIG bo spremljal dogajanje na področju investicij 
v državi, dajal ustrezne usmeritve in je sočasno tudi 
najvišje telo AGI.

Prihodnje leto dvakrat
V letu 2019 sta razpisani dve izvedbi AGI, zimska in 
jesenska.

Zimska izvedba bo potekala med 17. januarjem in 
7. februarjem 2019. Tudi takrat bodo z vami vrhunski 
predavatelji, ki so ob teoretični podkovanosti tudi 
praktiki.

Jesenska izvedba bo potekala v septembru in 
oktobru 2019. Vabljeni. gg

Zadovoljstvo z 
jesensko izvedbo 
Akademije gradbenih 
investicij
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»Pozdravljam in podpiram organizacijo 
Akademije Gradbenih Investicij (AGI). Na 
enem mestu slušateljem podaja informacije 
in znanja, potrebna za celovito obvladovanje 
gradbenih investicij, od same zasnove preko 
zakonodaje in tehnične regulative, uspešnega 
vodenja projektov ob uporabi modernih 

projektnih orodij in sodobnih trendov v gradbeništvu. Med 
drugim izpostavlja in pojasnjuje marsikatero dilemo, s katero 
se v kompleksnem procesu gradbenih investicij srečujemo. 
Dobrodošle so tudi izkušnje z gledišča tujih gradbenih stro-
kovnjakov. Na prvi Akademiji smo imeli čast slišati nemškega 
strokovnjaka, gospoda Klausa Greweja.

Seveda Akademija ne pozablja izpostaviti, da investicijske 
projekte ustvarjamo ljudje za ljudi in je od kvalitete komuni-
ciranja močno odvisna uspešnost investicije ter zadovoljstvo 
sodelujočih in uporabnikov. 

Priporočam udeležbo vsem deležnikom gradbenih 
investicij!«
Bojan Črv, vodja kakovosti, Kolektor Koling d.o.o., udeleženec 
jesenske Akademije gradbenih investicij

Dr. Tomaž Vidic, pred-
sednik uprave DARS-a 
je o AGI povedal: 
»Akademija gradbe-
nih investicij je prava 
ideja v času, ko se je 
že začel nov investi-

cijski cikel, v gradbeništvu pa je še 
vedno močno čutiti posledice propada 
največjih podjetij. Pričakujem, da bo 
pripomogla k rasti kadrovskega poten-
ciala v gradbeništvu, ki je potrebna 
za uspešno izvajanje projektov, ki jih 
načrtujemo.«
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Ob prihajajočih praznikih vam, vašim 

družinam in prijateljem želimo vesel božič ter 

lepo, zdravo in uspešno novo leto. 


