AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ (AGI) – 7. izvedba
v času med 16. septembrom in 7. oktobrom 2021

UVODNIK
Sedmo Akademijo gradbenih investicij nam je, ob upoštevanju pogoja PCT, uspelo v celoti organizirati
v živo v učilnici. Šest modulov je potekalo na GZS Centru za poslovno usposabljanje, modul
komunikacija, ki ga vodi mag. Andreja Jernejčič, pa je potekal v prostorih podjetja Lin & Nil v diamantni
palači v BTC-ju, kjer je prostor z vso potrebno tehnično opremo za kvalitetno izvedbo tega modula.
Akademije se je udeležilo 19 slušateljev. Poleg teh udeležencev se je samo posameznih modulov
udeležilo še 5 slušateljev. Preverjanje znanja smo v mesecu novembru 2021 organizirali v živo za 18
kandidatov.

NOVO v okviru AGI – delavnica Elektroinštitut Milan Vidmar in Siemens

Novost tokratne Akademije sta bili dve delavnici in sicer delavnica Elektroinštituta Milan Vidmar Prehod v nizkoogljično energetiko (ki je žal zaradi bolezni predavatelja odpadla) in delavnica
Siemensa – Razvoj pametnih mest in pametna infrastruktura. Na delavnici Simens je bil poleg
predstavnika podjetja Simens Slovenija tudi predstavnik podjetja Siemens iz Avstrije.
Poleg dveh novitet smo ohranili delavnico ZAG-a z ogledom laboratorija in delavnico podjetja Plan
Radar ter delavnico Komunikacija in mediji, ki je vsebina Modula 6.
Glede na dober odziv udeležencev prejšnjih akademij, smo tudi v tokratni izvedbi AGI ohranili:
• predavanje mednarodnega strokovnjaka Franza Lücklerja iz Avstrije
• predavanje izjemnega bančnega strokovnjaka dr. Franceta Arharja

CILJI AGI ostajajo NESPREMENJENI
Najpomembnejši cilji AGI ostajajo enaki kot v vseh predhodnih akademijah:
• pregledati in analizirati investicijski proces v vseh fazah izvedbe,
• usmeriti slušatelje v prihodnost, v nove tehnologije in prihodnje izzive pri investicijah ter na
tej osnovi in vzpodbuditi razmišljanje o bolj učinkovitemu vodenju in izvajanju investicij ter
krepiti samozavest.
Osnovni cilj Akademije gradbenih investicij ostaja nadgradnja in izboljšanje investicijske aktivnosti v
državi, s ciljem čim večje učinkovitosti vodenja investicij. Naš prispevek k temu bo dosežen s
konstantno izvedbo AGI v povezavi z delovanjem Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo pri
GZS (SSIG), ki je bil ustanovljen 2018 in ki tvori predsedstvo akademije. Vodilni predstavniki podjetij, ki
so zbrani v SSIG, na osnovi potreb podajajo dodatne usmeritve k delovanju AGI. S tem je krog
delovanja, ki zagotavlja kar se da učinkovito izvedbo zaključen.

AGI V ŠTEVILKAH
Skupno se je do sedaj usposabljanja v okviru AGI udeležilo 147 slušateljev, od tega jih je večina (127)
tudi pristopila k izpitu in izpit uspešno opravila.
Graf 1: število udeležencev po posameznih izvedbah AGI
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Doseženi rezultati potrjujejo, da je AGI še vedno »prava stvar ob pravem času«. Njena odlika se kaže
v izjemni strokovnosti predavateljev, aktualnih in predvsem uporabnih vsebinah, ki so prikazane
skozi praktične primere.
Da AGI že sedmič po vrsti uresničuje pričakovanja udeležencev je zaslužnih več kot 130
strokovnjakov, ki so vključeni v celotno organizacijo in izvedbo AGI:
• 68 strokovnjakov, ki kreirajo program in izvedbo,
• 24 vrhunskih predavateljev,
• 14 partnerskih podjetij – podpornikov akademije,
• 25 članski Strateški svet za investicije in gradbeništvo kot predsedstvo AGI.

ANALIZA ZADOVOLJSTVA
Kot je razvidno iz spodnjega grafa, je analiza anketnih vprašalnikov, tako kot v prejšnjih izvedbah,
pokazala veliko zadovoljstvo udeležencev z Akademijo gradbenih investicij.
Udeleženci so bili zelo navdušeni nad strokovnostjo predavateljev (4,8), organizacijo usposabljanja
(4,8) in pogostitvijo (4,8).
Zelo so bili tudi zadovoljni z aktualnostjo programa akademije, ki so jo ocenili s 4.7. Prav tako zelo
dobro so ocenili tudi lokacijo usposabljanja, ki je lahko ob upoštevanju pogoja PCT potekala v živo v
učilnici na GZS Centru za poslovno usposabljanje.

Dobro je bilo ocenjeno tudi trajanje celotne AGI brez delavnic in sicer z 4.6. in izvedba 2 x tedensko s
4.5.
Lahko rečemo, da smo v veliki meri izpolnili pričakovanja udeležencev (4,3) in tudi napredek v znanju
so ocenili kot dober (4,4). Malo slabše so ocenili le trajanje modulov z delavnico (4,1) in ceno
usposabljanja (4,1).

Graf 2: Splošno zadovoljstvo z AGI – jesen 2021

Splošno zadovoljstvo z Akademijo gradbenih investicij - jesen 2021
5

4.7 4.8

4.6 4.5

4.4
4

3

2

1

4.1

4.8 4.7 4.8
4.4 4.3

4.1

4.4 4.3

STATISTIKA USPEHA
Udeleženci so po koncu posameznih modulov (od 1-6) preverili svoje znanje. Uspešnost na testih je
bila v povprečju skoraj 100%. Ustni izpiti so potekali v živo 17. in 18. novembra 2021 pred pristojno
izpitno komisijo, ki je svoje delo opravila korektno in strokovno. Vseh 18 udeležencev je izpit uspešno
opravilo.
Graf 3: Analiza uspešnosti na testih AGI pomlad 2021
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