
AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ (AGI) –5. izvedba  v času med 17. septembrom  in 15. 
oktobrom 2020 

 

UVOD 

5. izvedbo Akademije gradbenih investicij smo izpeljali po urniku z manjšim odstopanjem, saj smo 
morali zaradi objektivnih razlogov Modul 6 prestaviti na kasnejši termin. Kljub zelo težki situaciji s 
katero se spopada Slovenija in posledično tudi njeno gospodarstvo, zaradi pandemije COVID 19, se je 
Akademije še vedno udeležilo 17 slušateljev, od katerih jih je k izpitu pristopilo 16. Skoraj celotno 
predavanje, razen Modula 6, nam je uspelo izpeljati v živo v predavalnici. Prav tako smo morali zaradi 
drugega vala epidemije tudi izpite izpeljati v on-line obliki. 
 

DODANA VREDNOST 

Glede na zelo dober odziv udeležencev prejšnje akademije smo se odločili tudi v tokratni izvedbi AGI 
ohraniti:  

• izvedbo delavnice v laboratorijih ZAG, Zavoda za gradbeništvo (žal zaradi epidemije ni bil 
mogoč ogled manjših laboratorijev) 

• predavanje  mednarodnega strokovnjaka Franza Lücklerja iz Avstrije 

• predavanje izjemnega bančnega strokovnjaka dr. Franceta Arharja 
 

CILJI 

Najpomembnejši cilji AGI tudi tokrat 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 106 slušateljev, od tega jih je skoraj večina 
(92) tudi pristopilo k izpitu in izpit uspešno opravilo. 
 
Spodnja tabela prikazuje udeležence po posameznih izvedbah: 
 

IZVEDBA   TERMIN 
ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

 

OPRAVILI IZPIT 

I jesenska I sept/nov 2018 22  18 

zimska II jan/mar 2019 24  21 

jesenska III sept/nov 2019 23  17 

zimska IV jan/mar 2020 21  20 

jesenska VI sept/nov 2020 16  16 

SKUPAJ     106  92 



 
Doseženi rezultati in številke, ki smo jih dosegli, dokazujejo, da je AGI še vedno »prava stvar ob 
pravem času«. 
 
Da je AGI naletela na tako pozitiven odziv pri udeležencih pa  je pripisati dejstvu,  da je v celotno 
organizacijo akademije vključenih več kot 130 strokovnjakov in sicer: 

• 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 grafa spodaj, je analiza anketnih vprašalnikov, tako kot v prejšnjih štirih izvedbah, 
pokazala izjemno zadovoljstvo udeležencev z Akademijo gradbenih investicij. Najvišja možna ocena je 
bila 5,0. Udeleženci so bili zelo navdušeni nad organizacijo akademije, lokacijo in pogostitvijo (4,8). Zelo 
so bili zadovoljni tudi z aktualnostjo programa akademije, ki so jo ocenili z 4.7. Prav tako zelo dobro so 
ocenili strokovnost predavateljev in trajanje modulov brez delavnic in sicer z 4,6. Zelo dobro so ocenili 
tudi gradivo (4,5). 
Lahko rečemo, da smo v veliki meri izpolnili pričakovanja udeležencev (4,4). Prav tako je udeležencem 
ustrezalo tudi trajanje celotne AGI v obliki sedmih modulov (4,4) in tudi napredek v znanju so ocenili 
kot zelo dober (4,4). Dobro so ocenili tudi primere iz prakse (4,3) izvedbo 2 x tedensko (4,3) in tudi 
ceno usposabljanja (4,3). Malo slabše so bili ocenjeni tisti moduli, ki so vsebovali praktične delavnice 
in so posledično trajali dalj časa (4,1 ).  
 

 
 
 

STATISTIKA USPEHA  

Udeleženci so po koncu posameznih modulov (od 1-5) preverili svoje znanje. Uspešnost na testih je 
bila v povprečju skoraj 100 %. Ustni Izpiti so potekali v on line obliki 11 in 12. novembra 2020. Vseh 
16 udeležencev je izpit uspešno opravilo. 
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Vsem, ki ste prispevali k uspešni 5 ponovitvi akademije se najlepše zahvaljujemo.  
 


