
Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills 

alliances at EACEA. 

Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 

575824-EPP-1-2016-1-SI- EPPKA2-SSA www.skillco.eu 

Manjkajoče vrzeli v panožnih spretnostih,  
identicifirane v projektu Skillco, in za njih razvito novo 
učno gradivo in sodobna učna aplikacija SkillgApp : 

Gradbene kalkulacije: 

Izračun stroškov gradnje za novo hišo Skillco. 

Varnost in zdravje pri delu: 

Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri  

gradbenih delavcih. 

Zelena znanja pri gradnji: 
Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov in odpad-

kov iz rušenja na primeru hiše SKILLCO. 

Pismenost:  

Branje načrtov in terminsko planiranje gradnje hiše SKILLCO. 

Projektni partnerji: 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrdi-

tve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, prav tako Komisija ne 

more biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo. 

PRIJAVNICA 

Ime in priimek: 

 

Podjetje/Organizacija/Fizična oseba: 
 

Naslov:* 
 

Telefon: 

Identifikacijska številka IZS: 

E-pošta: 

Datum:    

Podpis: 

 

 

Rok za prijave: 7.10.2019 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski  

naslov: zgigm@gzs.si, 01/5898 246   

 

DELAVNICA BO POTEKALA 
MED 11.00 IN 20.00 URO.  
Parkiranje na zunanjem parkirišču GZS. 

Vabilo na brezplačno  

izobraževalno panožno  

delavnico 

 

 IZDELAVA  
TERMINSKIH  
NAČRTOV 

Izobraževalna delavnica  

bo potekala v petek dne 
11.10.2019,  

na GZS CPU - Centru za poslovno  
usposabljanje (stavba za GZS) 

Organizator:  

GZS, Zbornica gradbeništva in  

industrije gradbenega materiala - ZGIGM  

 



I. SKLOP 

(60 min) 

Udeleženci prejmejo tudi podporno gradivo: avtorski tematski priroč-

nik. Več na www.skillco.eu. 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposablja-

nju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim 

aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženir-

jev.  Vlogo na IZS za njih odda GZS ZGIGM koz organizator! 

Predstavitev operativnega planiranja v okvi-
ru vodenja projektov: vodenje projektov, po-
dročja in ključni elementi posameznih področij, 
operativno planiranje z elementi, vrste termin-
skih planov (metode in tehnike) 
 

Doc. dr. Aleksander Srdić, uni. dipl. inž. grad., 
UL FGG 

UVOD 

(15 min) 

Pregled ZGIGM aktivnosti 
Mag. Jože Renar, GZS ZGIGM 

Maksimalno število udeležencev: 20 

Kotizacije ni.  
 

Dogodek sofinancira EK,  

program Erasmus+, SSA 

Lokacija izobraževalne delavnice:  

CPU - učilnica Kolpa, Kardeljeva ploščad 27, 

1000 Ljubljana 

Tehnika mrežnega planiranja in metoda kri-
tične poti: tehnika mrežnega planiranja kot jo 
uporablja računalniška podpora s primerom 
izračuna, osnove metode kritične poti, poveza-
ve, uporabe pravilne povezave, koncept kritič-
ne poti, celotna in prosta pomičnost 

 

Doc. dr. Aleksander Srdić, uni. dipl. inž. grad., 
UL FGG 

III. SKLOP 

(60 min) 

Izdelava terminskega plana: povezava med 
ponudbenim/pogodbenim predračunom in ter-
minskim planom, strukturiran seznam dejavno-
sti, WBS in ostale dimenzije projekta, poimeno-
vanje dejavnosti, postavka/dejavnost: njuna 
medsebojna povezava, stopnja podrobnosti 
terminskega plana 

 

Doc. dr. Aleksander Srdić, uni. dipl. inž. grad., 
UL FGG 

II. SKLOP 

(60 min) 

Odmor in okrepčilo 

(60 min) 

IV. SKLOP 

(240 min) 

Osnovni elementi modeliranje projektov v 
MS Projectu: osnovni pogledi, dejavnosti 
(navadne, sumarne, mejniki, viseče), poveza-
ve in dodatne časovne omejitve, viri (vrste) 
dodajanje na dejavnost, čas (koledarji), prikaz 
pomičnosti/časovne rezerve in vpliv omejeno-
sti virov, izdelava terminskega plana za pred-
hodni računski primer 
 

Doc. dr. Aleksander Srdić, uni. dipl. inž. grad., 
UL FGG 


