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PREJEMNIKI CERTIFIKATOV  
IN KREDITNE TOČKE
Od septembra 2018 pa do danes je bilo na GZS podeljenih že 55 certifikatov za izvajanje in 
vodenje investicijskih procesov gradenj po kriterijih AGI. Usposabljanja v okviru akademije 
AGI se je udeležilo 69 slušateljev.

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

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 iz obveznih vsebin 2 točki in iz izbirnih vsebin 11 točk.

IZJEMNO ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA   
IN 100 % USPEŠNOST NA IZPITIH 
Povprečna ocena zadovoljstva je 4,46 od 
možnih 5. 

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

ORGANIZACIJA AGI - 68 
VKLJUČENIH STROKOVNJAKOV

• 6 članski Programski svet
• 24  vrhunskih predavateljev
• 2 mednarodna strokovnjaka
• 11 partnerskih podjetij – podpornikov
• 25 članski Strateški svet za investicije in 

gradbeništvo

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
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Zadovoljstvo z Akademijo gradbenih investicij

AGI: primerjava zadovoljstva
Jan-19 Sep-18 Sep-19



NOVO NA AKADEMIJI –  
2 PRAKTIČNI DELAVNICI:  
(od 10.30 do 12.00)

PRVA DELAVNICA pri ZAG, 
Zavodu za gradbeništvo

Predstavljene bodo preskusne 
metode v laboratorijih, kjer se 
spremlja kakovost izvedbe del 
na gradbiščih.

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.

URNIK IN PREDAVATELJI
Modul 1:  Prostorska in investicijska dejavnost četrtek, 

16.01.2020
Barbara Radovan, univ.dipl.inž.arh.
dr. Lidija Kegljevič Zagorc, inž. grad., mag. ekon.
mag. Tomaž Košič, univ.dipl. inž. grad.  
Modul 2:  Projektno vodenje, strateško 

planiranje in tehnične regulative
torek, 
21.01.2020

ZAG delavnica 
mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž. grad.
dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inž.grad.  
Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.   
mag. Slovenko Henigman, univ.dipl.inž.grad.  
Modul 3:  Javno naročanje, FIDIC in pogodbe 

pri investicijah
četrtek, 
23.01.2020

mag. Urška Skok Klima, univ.dipl.prav.
mag. Vekoslav Korošec, univ.dipl. inž. el.  
Jože Lun, gradb. inž.  
Polona Koščak, univ.dipl.prav.  
Modul 4:  Projektiranje in digitalizacija v 

investicijskem procesu
torek, 
28.01.2020

podjetje CGS LABS - delavnica BIM
Elvis Štemberger, univ.dipl.inž.el.  
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.  
Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad.  
Veljko Janjić, univ.dipl.inž. el.  
Modul 5:  Načrtovanje pametne infrastrukture 

in pametnih zgradb
četrtek, 
30.1.2020

Gregor Omahen, univ.dipl.ekon.
dr. Miran Rošer, univ.dipl.inž.el.  
dr. Lovro Belak, univ.dipl. inž. el. in Živa Babič, dipl.org.dela 
Devid Palčič, univ.dipl.inž.el.  
Modul 6:  Komunikacija in mediji torek, 

4.02.2020
mag. Andreja Jernejčič  
Modul 7:  Reševanje sporov, zavarovanja in 

financiranje projektov 
četrtek, 
6.02.2020

mag. Sonja Šmuc, univ.dipl.ekon.
in strokovnjaki iz podjetij
Franz Lückler, Direktor AREVIA in SALUE GmbH 
Nekdanji direktor in predsednik uprave pri ASFINAG, Efkon 
AG, Autocluster ACstyria,...

  poskusna izvedba

KOTIZACIJA 

Člani GZS: 1.790,00€ + DDV,  
Nečlani GZS: 2.190,00€ + DDV



IZJAVE UDELEŽENCEV 3. IZVEDBE AGI

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 Sava projekt 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 Marzidovšek, kabinet župana, Mestna občina Maribor

Akademija gradbenih investicij je v celoti izpolnila in na določenih področjih tudi presegla 
moja pričakovanja. Zelo kvaliteten program z odličnimi predavatelji, ki skupaj ponudijo zelo 
kvalitetno znanje podkrepljeno s primeri iz prakse. Tako zastavljen program udeležencu 
ponudi širino potrebnih informacij, znanja in pa določnih veščin potrebnih za obvladovanje 
investicijskih procesov na gradbenem področju.
Gazmend Ćatipi, višji svetovalec, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo

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. 

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

PODPORNIKI AKADEMIJE AGI 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE

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

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

agi.gzs.si

IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring 

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb terminov in programa.


