AKADEMIJA GRADBENIH INVESTICIJ – tretja izvedba
v času med 19. septembrom in 10. oktobrom 2019
Za nami je že tretja izvedba Akademije gradbenih investicij (AGI). Najpomembnejši cilji AGI so bili
naslednji:
-

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.

Doseženi rezultati in številke, ki smo jih dosegli, dokazujejo, da je AGI »prava stvar ob pravem času«:,
kar je prikazano tudi v spodnjih podatkih:
o
o
o
o
o
o

7 modulov in 2 praktični delavnici (46 ur predavanj)
68 strokovnjakov, ki so kreirali program
24 vrhunskih predavateljev
13 partnerskih podjetij – podpornikov akademije
25 članski Strateški svet za investicije in gradbeništvo kot predsedstvo AGI
Zadovoljni slušatelji, skupaj 26, ki so AGI ocenili z najvišjimi ocenami in pri preverjanju
znanja (vsak modul je imel svoj preskus znanja) dosegli 100 % uspešnost .

Seveda pa je to šele prvi korak k generalnim ciljem, ki jih zasledujemo. To je nadgraditi in izboljšati
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 pred kratkim ustanovljen in ki tvori tudi
predsedstvo akademije. Vodilni predstavniki podjetij, ki so zbrani v SSIG bodo na osnovi potreb
podajali dodatne usmeritve k delovanju AGI. S tem bo krog delovanja, ki zagotavlja kar se da
učinkovito delovanje, zaključen.
Vsem, ki ste prispevali v uspešni zastavitvi akademije in prvi izvedbi se najlepše zahvaljujemo.

Analiza zadovoljstva
Kot je razvidno iz grafa, je analiza anketnih vprašalnikov pokazala izjemno zadovoljstvo z Akademijo
gradbenih investicij. Na področju organizacije in lokacije izvedbe so nas udeleženci ocenili z oceno 4,9
od možnih 5. Navdušeni so bili tudi nad pogostitvijo (4,7) in aktualnostjo akademije (4,6). Dobro so
ocenili tudi strokovnost predavateljev (4,4) ter trajanje tistih modulov, ki so potekali 6 ur v
popoldanskem času (4,4). Tudi izvedba 2 x tedensko udeležencem ustreza (4,4). Lahko rečemo, da
smo v veliki meri izpolnili njihova pričakovanja (4,3). Prav tako so bili udeleženci zadovoljni z
obsegom celotne akademije (4,3) ter s primeri iz prakse (4,1). Napredek v znanju je bil ocenjen kot
zelo dober (4,1). Malo slabše so bili ocenjeni tisti moduli, ki so vsebovali praktične delavnice in so
posledično trajali 10 ur (3,3) in tudi celodnevni termin je udeležencem malo manj ustrezal kot
popoldanski (3,2).

Statistika uspeha
Udeleženci so po koncu prvih šestih modulov preverili svoje znanje. Uspešnost na testih je bila v
povprečju 76 %.

Izjave slušateljev
Urban Žigante, univ. dipl. inž. str., namestnik glavnega direktorja Sava projekt Krško
»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.«

mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, kabinet župana, Mestna občina Maribor
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.

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

Gazmend Ćatipi, višji svetovalec, Sektor za internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
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.

