šola za vodenje
in izvajanje
investicij

v sodelovanju z:
Združenjem za inženiring,
Zbornico za gradbeništvo
in industrijo gradbenega
materiala in Centrom za
poslovno usposabljanje

Akademija
gradbenih investicij
Šola za vodenje in izvajanje investicij

pomlad in
jesen 2021

9 razlogov za udeležbo

9 RAZLOGOV za udeležbo

1

Učinkovito in kakovostno
vodenje ter izvajanje
investicij.

4

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

7

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

2

Učinkovito vodenje
javnih naročil in
kvalitetna priprava
pogodb.

5

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

8

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

3

Hitro in kakovostno
umeščanje objektov v
prostor.

6

Digitalizacija pri
projektiranju in izvedbi
del.

9

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

Uvodnik

Gradbene investicije

Investicije v proizvodnjo in infrastrukturne objekte so gospodarska aktivnost pomembna
za napredek in zboljšanje življenjskih pogojev ter za hitrejše okrevanje gospodarstva po
pandemiji. V zadnjem desetletju se je obseg investicij v Sloveniji zmanjšal občutno bolj
kot v primerljivih državah. Zaostanek v investiranju se kaže v primanjkljaju stanovanj,
imamo slabo razvito železniško omrežje, ceste vzdržujemo pomanjkljivo, zaostajamo pri
uvajanju obnovljivih virov energije in drugo.
Če ob navedenem dodamo še nov dogovor v okviru EU, da bomo emisije CO2 do leta
2030 glede na leto 1990, namesto dogovorjenih 40%, znižali za 55% in zatem do leta
2050 dosegli stanje ogljično nevtralne družbe, potem je jasno, da nas čakajo izjemni
izzivi, ki pa so seveda tudi priložnosti.
Glede na to, da so zagotovljeni obsežni finančni viri, je ključno vprašanje, kako pri vseh
deležnikih zagotoviti ustrezen strokovni in kadrovski potencial za učinkovito izvajanje
investicijskih procesov. Pomanjkanje strokovnih kadrov zaradi nizkega nivoja vpisov
na tehnične fakultete in slab sloves gradbene in investicijske dejavnosti, sta v panogi
zmanjšala konkurenčnost in strokovni nivo.
AGI - Šolo za vodenje in izvajanje investicij smo na GZS ustanovili v letu 2018 z
osnovnim namenom, da dvignemo strokovne kompetence slušateljev, ki delujejo na
področju gradbenih investicij. V tem obdobju smo šolo izvedli pet krat in rezultati, ki
jih pozorno spremljamo in so prikazani v tej publikaciji, potrjujejo, da je šola postala
pomembna izobraževalna platforma, ki nadgrajuje znanje udeležencev in krepi njihovo
samozavest, oboje nujno potrebno za prihodnje izzive.
Vabljeni na šesto in sedmo izvedbo AGI, ki bosta potekali spomladi in jeseni 2021.

mag. Slovenko Henigman
Predsednik Programskega sveta AGI in direktor
Združenja za svetovalni inženiring pri GZS

mag. Uroš Mikoš
Glavni direktor IBE d.d. in predsednik
Združenja za svetovalni inženiring pri GZS

Statistika

AGI je »prava stvar ob pravem času«
Doseženi rezultati dokazujejo, da je AGI v
slovenski prostor vnesla vsebine, ki jih slovensko
gospodarstvo potrebuje. Do sedaj se je
usposabljanja udeležilo 106 slušateljev, od tega
jih je večina (92) tudi pristopila k izpitu in izpit
tudi uspešno opravila. Prijave na AGI potekajo
nepretrgoma, saj sta vsako leto dve izvedbi.

Statistika števila udeležencev in opravljenih izpitov AGI

število udeležencev

število udeležencev
opravili izpit in prejeli certifikat
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Izjemno zadovoljstvo udeležencev z AGI
Splošno zadovoljstvo z Akademijo gradbenih investicij - jesen 2020
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- aktualnost

6 - izvedba 2x/teden

- pogostitev

- strokovnost predavateljev

7 - primeri iz prakse

- cena/ponudba

- trajanje modulov (6ur)

8 - gradivo

13 - napredek v znanju

- trajanje modulov z delavnico

9 - ocena organizacije

14 - izpolnitev pričakovanj

5 - trajanje celotne AGI (7 srečanj)

100%
uspešnost kandidatov

10 - lokacija

Preverjanje znanja
- pisno ob zaključku posameznega modula
- ustno pred štiri člansko komisijo mesec dni po končanem usposabljanju.
Ugotovitev izpitne komisije (predsednik je Vekoslav Korošec, člani pa
so Lidija Kegljevič Zagorc, Elvis Štemberger in Slovenko Henigman) za
vse izvedene izpite je bila, da so kandidati na izpit zelo dobro pripravljeni,
zato je tudi rezultat uspešnosti odličen.

AGI organizacija

Organizacija AGI združuje več kot
100 strokovnjakov in podjetij

30

članski Strateški
svet za investicije in
gradbeništvo* kot
predsedstvo AGI

8

članski Programski
svet pod vodstvom mag.
Slovenka Henigmana

8

članski
Koordinacijski
odbor

*(vodilni predstavniki podjetij, ki imajo odločilno vlogo pri pripravi in vodenju investicij v državi).
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15

partnerskih podjetij –
podpornikov akademije

Mnenja

AGI izpolnila pričakovanja!
Osnovna ideja akademije je bila približati proces
realizacije investicijske namere vsem deležnikom
v procesu investicije ter povečati prepoznavnost
in spoštovanje svetovalnega inženirja v Sloveniji in
hkrati vsem slušateljem – investitorjem, inženirjem,
nadzornikom in izvajalcem – predati najboljše in
najbolj dragoceno znanje, ki ga premorejo strokovni
predavatelji različnih strok in področij.
Moje mnenje je, da je bila osnovna ideja AGI
izpolnjena in da smo sodelujoči skozi širok spekter
tematik pridobili znanja in védenja, ki jih drugače
ne bi mogli ali pa bi to trajalo precej dlje časa. Torej
široka paleta znanja na enem mestu. Bravo AGI.

Urban Žigante
univ. dipl. inž. str.,
namestnik glavnega direktorja Savaprojekt Krško

Izobraževanje na Akademiji gradbenih investicij je
sinonim za hiter pregled skozi vse faze projekta.
Ne samo teoretično, ampak tudi praktično.
Bistveno pa je predvsem tkanje novih poznanstev
in izmenjave izkušenj ter pogledov vseh deležnikov
v procesu izvedbe investicijskih projektov npr.
naročnikov, projektantov, arhitektov in izvajalcev.
Akademija gradbenih investicij je odlična priložnost
za hitro obnovitev in nadgradnjo našega znanja.

mag. Barbara Mikuš Marzidovšekvšek
kabinet župana,
Mestna občina Maribor

AGI ni le vrhunski izbor teoretičnih in tudi praktičnih
izkušenj, znanj in nasvetov potrebnih za uspešno
vodenje gradbenih investicij. Je tudi vrhunski izbor
predavateljev. In še več. AGI omogoča navezavo
neprecenljivih stikov in vezi med udeleženci, še
kako pomembnih za vsakogar pri bodočem delu.
Vse priznanje in čestitke organizatorju in izvajalcem
programa.

Tina Volk
Investitorski inženiring,
CGP, d. d. Novo mesto

Predavatelji

Strokovnost predavateljev izpolnila
pričakovanja udeležencev

vrhunska povprečna
ocena predavateljev AGI

dr. France Arhar
svetovalec predsednika države

dr. Lovro Belak
univ. dipl. inž. el.

Izjemen, mednarodni strokovnjak,
prvi guverner Banke Slovenije, oče
slovenskega tolarja, direktor in
predsednik uprav, trenutno v vlogi
svetovalca predsednika države.

Strokovnjak ELES na področju
upravljanja in vzdrževanja stavb
in pripadajočih objektov. Član
investicijske ekipe pri energetski
sanaciji stavb v družbi ELES.

Predavatelji

mag. Gregor Ficko
univ. dipl. inž. gradb.

mag. Slovenko Henigman
univ. dipl. inž. grad.

Izjemen strokovnjak, poznavalec
vseh faz investicijskega procesa
z izkušnjami pri delovanju v vrhu
ministrstva, dolgoletni direktor
Direkcije RS za ceste, z izkušnjami
kot izvajalec in Inženir ter avtor
in predavatelj. Trenutno direktor
ZGIGM pri GZS.

Mednarodni strokovnjak, vodja
in direktor tehnološke ekipe
pri gradnji avtocest, dolgoletni
predsednik Združenja asfalterjev
Slovenije in direktor ZSI pri
GZS. Je pobudnik Zlatega
investicijskega pravila, AGI ter
SSIG pri GZS.

Veljko Janjić
univ. dipl. inž. el.

mag. Andreja Jernejčič
univ. dipl. nov in univ. dipl. kult.

Je eden vodilnih strokovnjakov
na področju BIM tehnologij,
soustanovitelj in direktor podjetja
BEXEL Consulting d.o.o., ki deluje v
številnih državah po svetu.

Izjemna strokovnjakinja z
edinstveno kombinacijo izkušenj iz
piara, menedžmenta in novinarstva.
Direktorica podjetja za piar in
komuniciranje Lin&Nil ter avtorica
4 razprodanih knjig.

dr. Lidija Kegljevič Zagorc

mag. Vekoslav Korošec
univ. dipl. inž. el.

Izjemna strokovnjakinja z
dolgoletnimi delovnimi izkušnjami
na področju investicijskih procesov,
prostorskih investicij, njihove
obravnave in vrednotenja, tako v
zasebnem kot javnem sektorju.

Je izjemen strokovnjak s področij
energetike in FIDIC pogodb.
V svoji karieri je bil projektant
v IBE, direktor ELES, od leta
2008 zaseda mesto direktorja
Združenja za inženiring pri GZS.

Predavatelji

Polona Koščak
univ. dipl. prav.

mag. Tomaž Košič
univ. dipl. inž. gradb.

Strokovnjakinja na področju
javnega naročanja, gradbene
pogodbe in pogodb FIDIC.
Ima večletne izkušnje pri obravnavi
zahtevkov, reševanju sporov
in aktivnostih pri zaključevanju
projektov.

Izjemen strokovnjak z bogatimi
izkušnjami predvsem na
področju zasnove in priprave
projektov. Težišče njegovega
dela so analize povpraševanja,
ugotavljanja potreb in pripravi
projektov predvsem s področja
ekonomike.

doc.dr. Andrej Kryžanowski
univ.dipl.inž.gradb.

Jože Lun
gradbeni inženir

Visokošolski učitelj - docent
(pedagoški), UL FGG z veliko
praktičnih izkušenj pri gradnji
hidroelektrarn.

Strokovnjak na področju FIDIC
in pogodb pri investicijah, ki je
svoje izkušnje pridobival v doslej
največjem gradbenem podjetju v
Sloveniji.

Ksenija Marc
univ. dipl. inž. gradb.

Gregor Omahen
univ. dipl. ekon.

Strokovnjakinja v investicijskem
procesu z mednarodnimi
izkušnjami, v zadnjem času je med
ostalim osredotočena na področju
BIM tehnologije. Je predsednica
siBIM in zastopa Slovenijo kot
članico v EU BIM Task Group.

Strokovnjak na področju
pametnih omrežij. Član ekipe
nagrajenega projekta NEDO v
ELES-u, ki je odmeval po svetu.

Predavatelji

Devid Palčič
univ. dipl. inž. el.

Barbara Radovan
univ. dipl. inž. arh.

Mednarodno priznani strokovnjak
področju naprednih krmilnih
sistemov. Je ustanovitelj podjetja
Robotina d.o.o., predsednik
uprave podjetja ter vodja razvojnih
projektov.

Strokovnjakinja na področju urejanja
prostora, z odličnim poznavanjem procesov
prostorskega načrtovanja in prostorskih
aktov ter večletnimi izkušnjami vodenja
Direktorata za prostor, graditev in stanovanja
na Ministrstvu za okolje in prostor.

dr. Miran Rošer
univ. dipl. inž. el.

mag. Urška Skok Klima
univ. dipl. prav.

Strokovnjak na področju analize
obratovalnih stanj za potrebe
vodenja in zaščit distribucijskega
omrežja. V podjetju Elektro Celje
vodi uvajanje naprednih sistemov
v sklopu slovensko japonskega
investicijskega projekta NEDO.

Strokovnjakinja na področju javnega
naročanja pri Ministrstvu za javno upravo.
S področja javnega naročanja kot
predavateljica aktivno sodeluje na različnih
strokovnih usposabljanjih in je avtorica
več člankov, priročnikov ter soavtorica
komentarja Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3) in komentarja Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja.

Elvis Štemberger
univ. dipl. inž. el.

Tomaž Willenpart
dipl. inž. gradb.

Strokovnjak, pomočnik glavnega direktorja
v podjetju IBE d.d., kot predstavnik vodstva
družbe nadzira vodenje in izvajanje
posebno zahtevnih projektov. Na nivoju
podjetja skrbi za organizacijo in uvajanje
novih tehnologij projektiranja, vključno z
implementacijo tehnologije BIM.

Strokovnjak z bogatimi izkušnjami
na področju projektnega vodenja,
ki jih je pridobil pri Slovenskih
železnicah in Direkciji RS za
investicije.

Mednarodni predavatelji

Mednarodni predavateljiov

Franz Lueckler
univ.dipl.inž.gradb.

Klaus Grewe

Avstrijski mednarodno priznan
ekspert s področja vodenja
projektov tako v javnem kot
zasebnem sektorju. 10 let je bil
predsednik uprave avtocestne
družbe ASFINAG, vodja
investicijski oddelka deželne
vlade štajerske, izvršni direktor v
avtomobilskem grozdu Štajerske,
od leta 2017 pa je v upravi družbe
AREVIA. Poleg same izvedbe
projektov, se ukvarja z logistiko,
inovacijami in start – upi, tako v
Avstriji kot po svetu.

Nemški mednarodno priznan
strokovnjak, ki ima več kot 25
let izkušenj na področju vodenja
velikih gradbenih projektov in
že vrsto let dela v Veliki Britaniji.
Dela kot svetovalec nemške
vlade za velike projekte in
tudi kot svetovalec OECD za
obvladovanje tveganj in vodenje
velikih projektov. Sodeloval je pri
projektih kot so: OI London 2012,
Gotthard Base tunnel, Roche,
Swedish Rail,…

Skupna povprečna ocena predavateljev AGI – 5 izvedb

povprečna ocena 1-5

Ocene vseh 28 predavateljev AGI.
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AGI - informacije

Praktična delavnica
na ZAG – Zavodu za
gradbeništvo Slovenije
Na delavnici bodo predstavljene poskusne
metode v laboratorijih, kjer se spremlja kakovost
izvedbe del na gradbiščih.

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

Kreditne točke
Kreditne točke IZS
Na osnovi odločbe IZS - Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij
(AGI) v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 14 kreditnih
točk, kot je prikazano spodaj:
Modul 1

– 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,

Modul 2 – 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin,
Modul 3 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,
Modul 4 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin,

Po končanem izobraževanju bo GZS na
IZS posredovala seznam udeležencev
AGI, ki so uspešno končali izobraževanje
(udeležba na vseh modulih – opravljen
izpit), IZS pa bo vsakemu udeležencu
izdala ustrezno odločbo o prejemu
kreditnih točk.

Modul 5 – 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Kreditne točke ZAPS
Komisija za izobraževanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ZAPS je akreditiranemu programu
»Akademije gradbenih investicij (AGI)« dodelila po 2 kreditni točki za vsak posamezni modul.
Skupno število kreditnih točk, ki jih prejme udeleženec je 14.

AGI informacije

Lokacija usposabljanja in kotizacija
Predavanja se odvijajo na:
GZS Centru za poslovno usposabljanje,
Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana,
ki se nahaja za poslovno stavbo GZS

Modul komunikacija in mediji:
se izvaja v poslovni stavbi

Člani GZS:

1.790,00€ + DDV

Nečlani GZS:

2.190,00€ + DDV

V primeru, da se zaradi epidemije COVID -19 več kot štirje moduli izvedejo on –line, se prizna popust
v višini 10%.

Dodatne informacije
Silva Rantaša

Urška Kavčič Rihar

01 58 98 254

01 58 97 652

silva.rantasa@gzs.si

urska.kavcic-rihar@cpu.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

PRIJAVITE SE
TUKAJ!

Priloga

Urnik AGI pomlad 2021
Datum

Ura

Modul

Predavatelji

11.45 – 12.00

Uvod v Akademijo gradbenih
investicij

•

12.00 – 18.00

Modul 1:
Prostorska in investicijska
dejavnost

mag. Slovenko Henigman,
predsednik Programskega
odbora AGI

•
•
•

Barbara Radovan
dr. Lidija Kegljevič Zagorc
mag. Tomaž Košič

•
•
•
•

mag. Gregor Ficko
dr. Andrej Kryžanowski
Tomaž Willenpart
mag. Slovenko Henigman

•
•
•

Elvis Štemberger
Ksenija Marc
Veljko Janjić

•
•
•
•

mag. Urška Skok Klima
mag. Vekoslav Korošec
Jože Lun
Polona Koščak

•
•
•
•

Gregor Omahen
dr. Miran Rošer
dr. Lovro Belak
Devid Palčič

•

mag. Andreja Jernejčič

•
•
•
•

generalni direktor GZS
Edi Bubnič
Franz Lückler
dr. France Arhar,
svetovalec predsednika
republike

četrtek, 15. 4. 2021

Vodja Modula 1 – dr. Lidija
Kegljevič Zagorc

torek, 20. 4. 2021

10.00 – 11.45

Modul 2:
ZAG delavnica

12.00 – 18.00

Projektno vodenje, strateško
planiranje in tehnične regulative
Vodja Modula 2 – mag. Slovenko
Henigman

četrtek, 22. 4. 2021

12.00 – 18.00

Modul 3:
Projektiranje in digitalizacija v
investicijskem procesu
Vodja Modula 3 – Elvis
Štemberger

torek, 4. 5. 2021

12.00 – 18.00

Modul 4:
Javno naročanje, FIDIC in
pogodbe pri investicijah
Vodja Modula 4 – mag. Vekoslav
Korošec

četrtek, 6. 5. 2021

12.00 – 18.00

Modul 5:
Načrtovanje pametne
infrastrukture in pametnih zgradb
Vodja Modula 5 – mag. Vekoslav
Korošec
Modul 6:
Komunikacija in mediji

torek, 11. 5. 2021

12.00 – 18.00

Vodja Modula 6 – mag. Andreja
Jernejčič
Modul 7:
Reševanje sporov, zavarovanja
in projektno vodenje...

četrtek, 13. 5. 2021

12.00 – 17.00
Vodja Modula 7 – mag. Slovenko
Henigman

*Pridržujemo si pravice do manjših prilagoditev programa.

Priloga

Urnik AGI jesen 2021
Datum

Ura

Modul

Predavatelji

11.45 – 12.00

Uvod v Akademijo gradbenih
investicij

•

12.00 – 18.00

Modul 1:
Prostorska in investicijska
dejavnost

mag. Slovenko Henigman,
predsednik Programskega
odbora AGI

•
•
•

Barbara Radovan
dr. Lidija Kegljevič Zagorc
mag. Tomaž Košič

•
•
•
•

mag. Gregor Ficko
dr. Andrej Kryžanowski
Tomaž Willenpart
mag. Slovenko Henigman

•
•
•

Elvis Štemberger
Ksenija Marc
Veljko Janjić

•
•
•
•

mag. Urška Skok Klima
mag. Vekoslav Korošec
Jože Lun
Polona Koščak

•
•
•
•

Gregor Omahen
dr. Miran Rošer
dr. Lovro Belak
Devid Palčič

•

mag. Andreja Jernejčič

•
•
•
•

generalni direktor GZS
Edi Bubnič
Franz Lückler
dr. France Arhar,
svetovalec predsednika
republike

četrtek, 16. 9. 2021

Vodja Modula 1 – dr. Lidija
Kegljevič Zagorc

torek, 21. 9. 2021

10.00 – 11.45

Modul 2:
ZAG delavnica

12.00 – 18.00

Projektno vodenje, strateško
planiranje in tehnične regulative
Vodja Modula 2 – mag. Slovenko
Henigman

četrtek, 23. 9. 2021

12.00 – 18.00

Modul 3:
Projektiranje in digitalizacija v
investicijskem procesu
Vodja Modula 3 – Elvis
Štemberger

torek, 28. 9. 2021

12.00 – 18.00

Modul 4:
Javno naročanje, FIDIC in
pogodbe pri investicijah
Vodja Modula 4 – mag. Vekoslav
Korošec

četrtek, 30. 9. 2021

12.00 – 18.00

Modul 5:
Načrtovanje pametne
infrastrukture in pametnih zgradb
Vodja Modula 5 – mag. Vekoslav
Korošec
Modul 6:
Komunikacija in mediji

torek, 5. 10. 2021

12.00 – 18.00

Vodja Modula 6 – mag. Andreja
Jernejčič
Modul 7:
Reševanje sporov, zavarovanja
in projektno vodenje...

četrtek, 7. 10. 2021

12.00 – 17.00
Vodja Modula 7 – mag. Slovenko
Henigman

*Pridržujemo si pravice do manjših prilagoditev programa.

Dodatne informacije
PRIJAVITE SE
TUKAJ!

Silva Rantaša
01 58 98 254
silva.rantasa@gzs.si

Urška Kavčič Rihar
01 58 97 652
urska.kavcic-rihar@cpu.si

agi.gzs.si

