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aktivnosti

V zaključni nalogi obravnavamo projektno obvladovanje infrastrukturnega objekta, na
primeru gradnje enodružinske hiše. Želimo, da bo bodočim graditeljem v oporo pri gradnji,
časovnem sosledju aktivnosti in pri praktičnem izračunu stroškov nastalih med gradnjo. Za
podroben prikaz projektnega obvladovanja, smo uporabili organizacijsko členitev dela,
strukturirano členitev dela, matriko odgovornosti, aktivnostni mrežni diagram, analizo
časov, transplan in kapacitetni profil. Delo smo si lajšali z uporabo programa MS project,
ki je istočasno preračunaval čase in stroške na projektu.
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Abstract
UDC 005.8:728.3(043.2)
No.: UN I/801

Project control of infrastructural object
Martin Žižek

Key words:

project management
infrastructural object
family house
project costs
activities

In this bachelor's degree we will talk about project managment in infrastructual object, on
the case of building a family house. We wanted to give future builders support, so that they
would involve knowledge of project management into their project of building. This
knowledge would give easier overview of the phases of building and the costs each phase
has. We used OBS, WBS, responsibility matrix, diagram of actitvities, time analysys,
capacity profile and transplan. For all the things, we used MS project, which was a huge
help, because the programe calculated the costs and times simoltaneously.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
Obravnavana tema diplomskega dela je Projektno obvladovanje infrastrukturnega objekta.
V Sloveniji je individualna gradnja hiše še vedno zelo pogosta, hkrati pa tudi ni tako zelo
enostavna, saj je potrebno voditi projekt, ki združuje veliko aktivnosti. Poleg tega
vključuje obvladovanje časov, virov in stroškov, njihov natančen izračun pa zahteva urejen
sistem dela.
Znanja o projektnem vodenju nam pomagajo, da se dela lotimo sistematično in projekt
izpeljemo v najkrajšem možnem času, s čim manj viri in nizkimi stroški.
V začetnem delu naloge bomo predstavili teoretične osnove, na koncu pa prikazali uporabo
teoretičnih osnov na primeru gradnje enodružinske hiše.

1.2. Cilji
Cilj diplomskega dela je približati uporabnost metod projektnega vodenja družinam, ki se
za gradnjo odločajo. Večkrat se za gradnjo hiše ljudje ne odločajo dovolj premišljeno in se
ne zavedajo, da premišljeno načrtovanje pred gradnjo, pomeni bistveno znižanje končnih
stroškov projekta. Kljub temu pa se lahko časi aktivnosti podaljšajo, vendar pa to v fazi
načrtovanja nima tolikšnega vpliva na stroške.
V zaključni nalogi želimo predstaviti izdelavo liste aktivnosti, ki nam pomaga pri predstavi
obširnosti vsebine in pri lažjem spremljanju projekta. Po listi aktivnosti bomo za vsako
aktivnost določili oziroma bolje rečeno na začetku ocenili, čas izvajanja, število izvajalcev
in stroške, ki nastajajo po posameznih aktivnostih.
Po listi aktivnosti, določitvi izvajalcev, oceni časov, določitvi stroškov po posameznih
aktivnostih, bomo oblikovali še aktivnostni mrežni diagram, kapacitetni profil ter
preglednico fiksnih in variabilnih stroškov.
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti, ki jih bomo predstavili v sklopu naloge, bomo naredili
tudi tabelo odgovornosti in transplan projekta.
1

Cilj naloge je, da na začetku predstavi teoretične osnove, ki so v nadaljevanju prikazane na
praktičnem primeru. S tem želimo prikazati uporabnost metod projektnega vodenja, ki bi
pomagale potencialnemu graditelju, da bi se lotil gradnje bolj načrtno. Načrtovana gradnja
bi tako na koncu pomenila hitro, učinkovito in stroškovno upravičen projekt.
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2. Teoretične osnove in pregled literature
2.1. Opredelitev projektnega managementa
Projektni management oziroma projektno vodenje, združuje znanja, veščine, tehnike in
orodja, ki nam pomagajo, da preko izvršitve vseh zahtev, ki so bile dane na začetku,
izvedemo projekt v celoti.
Procesi, ki jih uporabljamo za uresničitev projekta so: planiranje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje. Posamezni avtorji, razdelijo procese različno, najbolj običajno pa je opisana
razdelitev taka.
Definicija, ki najbolje opisuje projektni management je naslednja: Projektni management
je dinamičen proces, ki ima jasne cilje, vključuje pa obvladovanje časa, virov, stroškov in
drugih poslovnih znanj, s katerimi projekt izpeljemo uspešno do zaključka v okviru časov,
virov in stroškov, ki smo jih predvideli [1,2,3].

2.2. Področja obvladovanja projekta
Za vsak projekt, ki ga želimo uspešno zaključiti, je potrebno obvladati veliko različnih
dejavnikov, ki od nas zahtevajo različna znanja. V knjigi Vodnik po znanju projektnega
vodenja [3], je naštetih devet različnih obvladovanj, s katerimi moramo biti seznanjeni:
obvladovanje integracije projekta, obseg projekta, čas projekta, stroški projekta, kakovost
projekta, človeški viri v projektu, komuniciranje v projektu, tveganja projekta, oskrbovanje
projekta.
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2.3. Opredelitev projekta
Projekt ima več definicij, vendar pa je skupen cilj vseh projektov ali izdelek ali storitev ali
rezultat [2]. Za dosego cilja, moramo upoštevati čas, vire in stroške, ki na projektu med
tem nastajajo, ali pa smo z njimi omejeni.
Razlika, ki daje projektu kompleksnost pred običajno nalogo je ta, da pri projektu pot do
cilja ni poznana in se rezultat lahko doseže na več načinov. Vsak način prav tako ni vedno
ustrezen, saj se situacije ves čas spreminjajo in je v danem trenutku lahko en način boljši
oziroma učinkovitejši od drugega. Odločitev o tem pa mora biti ustrezno strokovno
utemeljena in podprta z ustreznimi orodji za njegovo odločanje [3].

2.4. Cilji projekta
Cilji projekta so naloga naročnika, ki se je odločil, da se bo projekta lotil. Ti izhajajo iz
srednje in dolgoročnih načrtov, ki jih ima naročnik. Pri vsakem projektu moramo definirati
namenski cilj, s katerim razložimo kakšen je namen projekta. Poleg namenskega cilja
moramo definirati tudi objektni cilj, ki nam pove kaj je izdelek oziroma včasih lahko tudi
storitev projekta.
Vsak projekt, ki se ga lotimo, se zaključi ob osvojitvi objektnih ciljev [2], [3].

2.5. Strukturirana členitev dela
Work Breakdown Structurem ali slovensko strukturirana členitev dela, pomaga, da si
projekt hierarhično in vsebinsko razdelimo na manjše zaključene dele, ki so stroškovno,
časovno in prostorsko obvladljivi [2]. V splošnem se uporablja za strukturirano členitev
dela kratica WBS.
Na projektu je strukturirana členitev dela ena izmed prvih stvari, ki jih moramo določiti,
saj nam je v oporo tudi kasneje pri drugih orodjih projektnega vodenja, s katerimi si
pomagamo na projektu. Rezultat strukturirane členitve dela je lista aktivnosti.
Poznamo več vrst členitve dela: fazna, produktna, funkcionalna in kombinirana [1].

2.5.1. Fazna členitev dela
Za vsako fazo naštejemo ključne aktivnosti, ki jih je potrebno zaključiti, preden začnemo z
naslednjo fazo. Preglednica 2.1 nam prikazuje fazno členitev dela, ki smo jo pripravili za
primer gradnje. V praksi nastopa tudi v kombinaciji s produktno členitvijo, pri čemer
uporabimo matriko, ki ima horizontalno navedene faze, vertikalno pa strukturo proizvodov
[1].
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Preglednica 2.1: Fazna členitev dela [1].
F1:
Nakup zemljišča

F2:
Načrtovanje

F3:
Gradnja

F4:
Notranja
oprema

F5:
Urejanje
okolice

F6:
Zaključevanje

-Iskanje lokacije
-Nakup

-Tip hiše
-Načrt
-Dovoljenja

-Priprava
-Gradnja
objekta
-Stavbno
pohištvo
-Inštalacije
-Sikopleskarska
dela

-Pohištvo
-Kopalnica
-Kuhinja

-Trava
-Drevesa

-Dokumentacija
-Analiza
stroškov
-Vselitev

2.5.2. Produktna (objektna) členitev dela
Pri produktni členitvi se posamezni produkt členi po sestavnih delih, nato pa posameznemu
delu dodajamo aktivnosti, ki so potrebne za zaključek določenega dela produkta [1].
Slika 2.1 nam prikazuje produktno členitev dela, ki smo jo oblikovali na primeru
mobilnega telefona.

MOBILNI TELEFON
TELEFON

POLNILNIK

HW

SW

...
Aplikacije
Radio

Pisarna

Imenik

Splet

...

...

Igre

Kalkulator
Beležka
Slovar
...

Slika 2.1: Produktna členitev dela. [1]
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2.5.3. Funkcionalna členitev dela
Funkcionalna členitev dela razdeli delo po posameznih funkcijah, ki so potrebne za
izvedbo projekta. Funkcije so lahko organizacijske, projektirane, izdelovalne in
komercialne. Za izvedbo funkcij pa so potrebne aktivnosti [1].
Slika 2.2 nam prikazuje funkcionalno obliko členitve dela [1], [2].

Projekt 1
Organizacija

Aktivnosti

Projektiranje

Pogovori
Aktivnosti

Izdelava

Izdelava
načrtov
Akt.

Serijska
izdelava

Komerciala

Montaža Preizkušanje

Akt.

Akt.

Aktivnosti

Akt.

Slika 2.2: Funkcionalna členitev dela na projektih. [2]

2.5.4. Kombinirana členitev dela
Kombinirana členitev vključuje obe, tako fazno kot produktno členitev [1].To členitev
pripravimo tako, da tvorimo matriko, kjer na horizontalno os vnesemo fazno členitev, na
vertikalno os pa produktno členitev.
Preglednica 2.2 nam prikazuje kombinirano členitev dela.
Preglednica 2.2: Kombinirana členitev dela [1]
FAZE
PBS
Proizvodnja
Razvoj
Trg

Načrtovanje

Plan A

Plan b

Finance

-lokacija
-izgradnja
-stroji
-raziskava trga
-smernice
-pregled prodaje
-raziskava trga

-postopek
izdelave

-postopek
izdelave

-pregled financ

-prototip 1

-prototip 2

-strategija
prodaje 1
-cenik 1

-strategija
prodaje 2
-cenik 2

-kalkulacija
stroškov
-poslovni rezultat
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2.6. Organizacijska členitev dela (OBS)
Organisational Breakdown Structure ali slovensko organizacijska členitev dela, predstavlja
postopek, preko katerega pokažemo, kako je projekt organizacijsko razdeljen na enote, pri
čemer je vsaka enota zadolžena za svoje področje [2], [3].
Organizacijsko členitev dela lahko skrajšamo z angleško kratico OBS, ki je v komunikaciji
pogosteje uporabljena.
Poleg organizacijske členitve prikažemo tudi hierarhijo na projektu, kjer je vodja tima
vedno na vrhu, ostale izvajalce projekta pa navedemo hierarhično navzdol.
Skupaj z listo aktivnosti tvorimo matriko odgovornosti.
Preglednica 2.3 nam prikazuje primer organizacijske členitve dela, ki jo lahko prilagodimo
posameznemu podjetju.
Preglednica 2.3: Primer organizacijske členitve dela [2]
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA

…

Strokovni
nasvet1:

Dobavitelj3:

Dobavitelj2:

Dobavitelj1:

Izvajalec2:

ZUNANJI IZVAJALCI
Izvajalec1:

…

Razvoj

Prodaja:

Nabava:

Direktor:

IZVAJALCI ZNOTRAJ PODJETJA

2.7. Matrika odgovornosti
Matrika odgovornosti nam pokaže povezave med WBS in OBS. Poleg tega olajša delo pri
ugotavljanju odgovornosti na projektu med njegovim izvajanjem in tudi na začetku, ko šele
načrtujemo izvedbo.
Pri večjem projektu, kjer sodeluje več ljudi oziroma oddelkov, nam je v veliko pomoč
matrika odgovornosti, saj lahko na njej takoj preverimo, kdo je odgovoren za določeno
aktivnost na projektu. Če se aktivnost ne izvaja po planu, lahko odgovornega takoj
najdemo in ukrepamo.
Če imamo matriko odgovornosti dobro narejeno, se kasneje odgovornosti ne more
prelagati z enega izvajalca na drugega, ampak je jasno razvidno, kdo je bil odgovoren za
zamude, stroške in morebitno nejevoljo, ko je projekt v polnem teku.
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V matriki odgovornosti imamo na eni osi listo aktivnosti, na drugi pa organizacijsko
členjeno strukturo. Ko narišemo mrežo, v vmesne kvadratke vpisujemo kakšno
odgovornost nosi določeni vir, glede na aktivnost, ki se izvaja.
Po navadi delimo odgovornosti na primarno, sekundarno in informacijsko. Primarna
odgovornost je odgovornost tistega vira, ki izvaja aktivnost in je glavni pri tej aktivnosti.
Sekundarna odgovornost se nanaša na vir, ki sodeluje na aktivnosti. Informacijska
odgovornost, pa opredeljuje, koga je potrebno obveščati o poteku dogajanja. Ker mora
imeti vodja projekta pregled nad dogajanjem, mu morajo vsi poročati, kako napredujejo
aktivnosti, da lahko dalje planira dogodke. Informacijo o zaključku predhodne aktivnosti
pa morajo dobiti tudi izvajalci naslednje aktivnosti, da ne prihaja do nezaželenega čakanja,
če predhodniki ne zaključijo v predvidenem času [2].
Preglednica 2.4 nam prikazuje odgovornosti na projektu. Na navpični osi so prikazane
aktivnosti, na vodoravni pa sodelujoči iz organizacijske strukture. V območju, ki je
obarvano, nanizamo odgovornosti, ki jih imajo posamezniki za posamezne aktivnosti.
Preglednica 2.4: Matrika odgovornosti na projektu [2]
OBS projekta Vodja
projekta
WBS projekta
Aktivnost 1
I

Izv 1

Izv2

P

I

Aktivnost 2

I

P

Aktivnost 3

I

Aktivnost 4

I

I

Aktivnost 5

I

P

Aktivnost 6

I

Dob 1

Dob2

Projektant

…

I
P
P

I
S,I
P

…
P – primarna odgovornost
S – sekundarna odgovornost
I – informacijska odgovornost

2.8. Aktivnostni mrežni diagram
Aktivnostno mrežno planiranje uporabljamo zato, da vse aktivnosti logično povežemo v
mrežo. Na začetku moramo tvoriti listo aktivnosti (strukturirana členitev dela), nato
moramo narediti mrežni osnutek, kjer razvrstimo aktivnosti in jih uredimo tako, da si
sledijo v logičnem zaporedju. Da bi čim bolje izkoristili čas oziroma skrajšali čas projekta,
poskusimo več aktivnosti povezati tako da, teče hkrati več aktivnosti, ki so med seboj
neodvisne.
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Ko končamo z mrežnim osnutkom, narišemo mrežni diagram, ga preverimo in, če je
mogoče, še izpopolnimo, da se projekt izvaja čim hitreje in čim bolj tekoče.
Najlažje je, da si pomagamo s programom MS project, lahko pa tudi z drugimi programi za
projektno vodenje. S programi za projektno vodenje vnesemo za vsako aktivnost
predhodno aktivnost in njeno naslednico, program sam pa nam izriše diagram. Omenjeni
program precej olajša delo pri risanju diagrama, saj je ročno risanje zelo zamudno.
V diagramu lahko razvrstimo aktivnosti tako da, več aktivnosti teče istočasno, upoštevamo
kritično pot, hkrati pa dobimo še določene časovne rezerve pri nalogah, ki niso na kritični
poti in jih lahko zamaknemo, če nam to pomaga pri zmanjševanju stroškov oziroma tudi v
primeru, ko nam tako bolj ustreza.
Najosnovnejši aktivnostni mrežni diagram je sekvenčni, kar pomeni, da si aktivnosti
sledijo ena za drugo, kar je pa z vidika krajšanja časov ne optimalna izbira, saj nismo nič
pridobili s krajšanjem časov, ker predhodni aktivnosti sledi samo ena naslednica in nobena
aktivnost ne poteka sočasno z drugo.
Skrajševanje časov aktivnosti je zelo pomembno tudi zato, ker s tem razbremenimo
določene ljudi. Prav tako lahko po potrebi posamezno aktivnost tudi podaljšamo, kar
odpravlja morebitna ozka grla v prihodnosti.
Če torej dobro premislimo sosledje aktivnosti, to posledično pomeni manj tveganj.
Diagram vključuje za posamezno aktivnost ime aktivnosti, delne odvisnosti med
aktivnostmi, začetni in zaključni datum aktivnosti, zaporedno številko aktivnosti, trajanje
in pa vir, ki ga izvaja.
Prednost diagrama je predvsem pregled nad dogajanjem, saj lahko sledimo samemu
projektu od začetka do konca, gledamo kdo ga izvaja in, ali se drži zastavljenih časovnih
okvirjev, ki so mu na voljo [2].

2.9. Analiza časov, virov, stroškov
Analizo časov opravimo po metodi CPM. Po tej metodi moramo določiti trajanje
posameznih aktivnosti, določiti sosledje aktivnosti, ter njihov časovni okvir. Analiza časov
nam pomaga pri določitvi trajanja celotnega projekta in terminov začetka in konca
posameznih aktivnosti.
Analizo virov naredimo v kapacitetnem profilu, s katerim vidimo kateri viri so
preobremenjeni in jim bomo morali dodeliti dodatno pomoč za izvedbo del.
Analizo stroškov naredimo s profilom stroškov. V profilu stroškov so navedeni podatki o
aktivnostih, številu ur, strošku dela, fiksnih stroških in skupnih stroških. Ti podatki nam na
koncu pri pokažejo oceno stroškov projekta [2].
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2.9.1. Analiza časov projekta
Potrebno je ugotoviti čase trajanja posameznih aktivnosti. Čase posameznih izračunamo iz
podatkov o razpoložljivih in potrebnih kapacitetah. Enostavno analizo časov projekta
naredimo po metodi CPM in mrežnem diagramu. Če podatke v program MS project
vnašamo istočasno, nam je risanje tega diagrama olajšano preko programa, saj moramo v
program vnesti časovna trajanja aktivnosti, začetne in končne roke aktivnosti, ob koncu pa
program sam izvede celoten izračun. S tem privarčujemo veliko časa, ki bi ga drugače
porabili za kalkulacijo časov in risanjem samega mrežnega diagrama.
Na sliki 2.3 je prikazan osnovni element analize časa aktivnosti mrežnega diagrama po
metodi CPM [2].

Slika 2.3: Osnovni element metode CPM [2].

Enačba (2.1) prikazuje izračun predvidenega časa trajanja aktivnosti ''i''.

𝒕𝒊 =

𝑲𝒑𝒊
[𝑫𝒅]
𝑲 𝒓𝒊

(2.1)

ti – predvideni čas trajanja aktivnosti ''i'' [Dd]
Kpi – potrebne kapacitete za izvajanje aktivnosti ''i'' [Nh]
Kri – razpoložljive kapacitete za izvajanje aktivnosti ''i'' [Nh/Dd]
Za trajanje aktivnosti moramo izbrati ustrezno časovno enoto, po navadi je to delovni dan
(Dd), lahko pa so tudi ure, meseci, leta ipd.
Ko izračunamo vse čase trajanja aktivnosti, moramo izračunati še čase najzgodnejšega
začetka in konca aktivnosti, ter najkasnejšega začetka in konca aktivnosti. Primer
računanja najzgodnejših rokov je prikazan v enačbi (2.2) in (2.3), najkasnejših rokov pa
(2.4 ) in (2.5).
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𝒕𝒁𝒁𝒋 =

𝑚𝑎𝑥
𝑖∈𝑃[𝒕𝒁𝒁𝒊

+ 𝑡𝑖 ]

(2.3)

𝒕𝒁𝑲𝒋 = 𝒕𝒁𝒁𝒋 + 𝒕𝒋

𝒕𝑲𝑲𝒊 =

𝑚𝑖𝑛
𝑗∈𝑁[𝒕𝑲𝑲𝒋

(2.2)

− 𝑡𝑗 ]

(2.4)

𝒕𝑲𝒁𝒊 = 𝒕𝑲𝑲𝒊 − 𝒕𝒊

(2.5)

𝒕𝒁𝑲𝒏 = 𝒕𝑲𝑲𝒏 = 𝒕𝑷

(2.6)

tZZj – najzgodnejši rok začetka aktivnosti ''j'' [Dd]
tZKj – najzgodnejši rok konca aktivnosti ''j'' [Dd]
tKZi – najkasnejši rok začetka aktivnosti ''i'' [Dd]
tKKi – najkasnejši rok konca aktivnosti ''i'' [Dd]

Najzgodnejši rok začetka prve aktivnosti je po navadi 0. To pa zato, ker moramo prvo
številko določiti sami, da lahko potem izračunamo zgodnji začetek naslednje aktivnosti.
Naslednja aktivnost ''j'' je definirana z največjo vsoto zgodnjega začetka prejšnje aktivnosti
''i'' in časa trajanja predhodne aktivnosti ''i''. Če je predhodnih aktivnosti več, upoštevamo
največjo vsoto, ki jo dobimo od vseh predhodnic. To prikazuje enačba (2.2).
Najzgodnejši rok konca aktivnosti je definiran z najzgodnejšim rokom začetka aktivnosti
''j'' in časom trajanja aktivnosti ''j''. To nam prikazuje enačba (2.3).
Najkasnejši rok začetka aktivnosti ''i'' je definiran kot razlika časa najkasnejšega konca
aktivnosti ''i'' in rokom trajanja aktivnosti ''i''. To nam prikazuje enačba (2.4).
Najkasnejši rok konca aktivnosti ''i'' je definiran kot razlika med časom najkasnejšega
konca aktivnosti ''j'' in časom trajanja aktivnosti ''j''. Če je teh aktivnosti več, se izbere
najmanjši izmed časov. To nam prikazuje enačba (2.5).
V praksi, z uporabo računalniških programov, roke zamenjujemo s termini. V tem primeru
potrebujemo še delovni koledar.
V enačbi (2.6) se skriva pogoj kritične poti, kar pomeni, če je najkasnejši rok začetka
aktivnosti enak najkasnejšemu roku konca aktivnosti, je ta čas, čas trajanja celotnega
projekta.
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Pri določanju rokov najprej v progresivni smeri določimo vse čase zgodnjih začetkov in
koncev, nato pa z retrogradno metodo nazaj določimo še vse pozne začetke in pozne konce
aktivnosti. Ko imamo za vse aktivnosti določene vse štiri roke, lahko izračunamo še čas
drsenja, ki nam pove koliko ima posamezna aktivnost časovne rezerve pred začetkom
naslednje aktivnosti. Čas drsenja je definiran z enačbo (2.7).
𝒕𝑫𝑹𝑺𝒊 = 𝒕𝑲𝒁𝒊 − 𝒕𝒁𝒁𝒊 = 𝒕𝑲𝑲𝒊 − 𝒕𝒁𝑲𝒊

(2.7)

Ko imamo vnesene oziroma izračunane vse roke posameznih aktivnosti, lahko izrišemo
aktivnostni mrežni diagram, v katerem je prikazan opis aktivnosti, trajanje aktivnosti in
opis aktivnosti. Vsak posameznik si lahko uredi mrežni diagram po svojih preferencah. V
mrežni diagram lahko vključimo tudi informacije o posameznih virih, ki nastopajo na
aktivnosti in stroške posameznih aktivnost, prvotni namen pa je, da nam prikaže časovni
pregled po posameznih aktivnostih.
Aktivnostni mrežni diagram je tudi osnova za gantogram. Na njem je grafično prikazano
trajanje posameznih aktivnosti, ponuja boljši pregled nad časovnim trajanjem posamezne
aktivnosti, poleg tega pa nam pokaže tudi kritično pot in časovne rezerve.
Pri kalkulaciji stroškov je analiza časov bistvenega pomena, saj nam lahko občutno poveča
stroške. Če smo izvajalcem na projektu namenili preveč časa, kot ga potrebujejo, to
pomeni, da imamo veliko rezerve v primerjavi s prvotnim planom in mogoče ljudje ne
bodo imeli dela in bo čas dela namenjen čakanju namesto, da bi ga bolje izkoristili. Če pa
za projekt namenimo premalo ur, imamo lahko velike težave, ker sem nam celoten plan
dela zamakne, posledično pa se zaradi reorganizacije projekt močno podraži [2].
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2.9.2. Analiza virov projekta
Za vire pri projektu štejemo stroje, orodja, delavce in material. Ko izvedemo analizo časov
na projektu, je potrebno mrežni plan dopolniti glede na razpoložljivost virov. Viri so
časovno omejeni in niso nujno na voljo takrat, ko smo jih predvideli. Cene virov lahko tudi
zelo variirajo, saj so odvisne od cen materialov, pogonskih goriv in sezone v kateri
gradimo.
Pri analizi virov moramo upoštevati obremenitve virov. Če so preobremenjeni, jim
moramo ali podaljšati čas, v katerem lahko aktivnost izvedejo, ali pa jim določiti več
delavcev, ki sodelujejo na projektu. Ti omogočijo, da ostale delavce na aktivnosti
razbremenimo. Za vire navadno izdelamo tudi kapacitetni profil, kjer vidimo koliko enot
ima posamezen vir na razpolago.
V tabeli razpoložljivosti vira in urnih postavkah imamo podatke o virih, vrstah dela,
njihovih okrajšavah, maksimalni obremenitvi, standardni tarifi dela in nadurni tarifi dela.
Primer kapacitetnega profila se nahaja v preglednici 2.5.
Preglednica 2.5: Podatki o razpoložljivosti vira in urni postavki
Ime vira

Vrsta

Začetnice

Največ
enot

Standardna
tarifa dela

Nadurna
tarifa dela

Investitor
Koordinacija
Izvajalec 1
Dobavitelj 1

Delo
Delo
Delo
Delo

I
K
I1
I2

300%
100%
500%
100%

0.00 €/h
0.00 €/h
20.00 €/h
20.00 €/h

0.00 €/h
0.00 €/h
25.00 €/h
30.00 €/h

2.9.3. Analiza stroškov projekta
Osnova za analizo stroškov projekta je poznavanje časov vira in stroškov. Večinoma za
lažji izračun normiramo stroške in vire na časovno enoto.
Stroški, ki nastajajo na projektu in so vnaprej predvideni, morajo imeti določen varnostni
faktor, ker včasih pozabimo na nekatere elemente, za realnejšo sliko pa je bolje predvideti
dodatek na izračunano vrednost. Seveda na koncu primerjamo stroške, ki smo jih dobili s
kalkulacijami in dejanske stroške ki so nastali tekom projekta. Tako lahko pripravimo
poročilo, v katerem lahko pojasnimo, zakaj je prišlo do sprememb. Analiza stroškov je
pomembna tudi zato, ker nam lahko daje boljši občutek za prihodnost, ko moramo spet
oceniti vrednosti določenih del, s katerimi se še nismo srečali.
Denarni tok je osnova za financiranje projekta.
Stroške delimo na fiksne in variabilne. Pod fiksne stroške razumemo vse stroške, ki se ne
spreminjajo tekom projekta, ampak ostajajo načeloma isti vsaj v kolikor se držimo
predvidenih količin materiala. Variabilne predstavljajo stroški dela.
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Na koncu naredimo preglednico stroškov, ki vključuje posamezne aktivnosti, količino dela
posamezne aktivnosti, stroške dela aktivnosti, ter fiksne in variabilne stroške posamezne
aktivnosti. Preglednica 2.6 nam prikazuje primer preglednice stroškov.
Preglednica 2.6: Primer preglednice stroškov
Ime aktivnosti
Skupina aktivnosti 1

Količina dela

Stroški dela

Stalni (fiksni) stroški

Skupni stroški

51 h

4.500,00 €

0,00 €

0,00 €

Aktivnost 1

34 h

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Aktivnost 2

8h

500,00 €

0,00 €

0,00 €

Aktivnost 3

9h

1.000,00 €

0,00 €

0,00 €

64 h

0,00 €

110.000,00 €

110.000,00 €

Aktivnost 1

24 h

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

Aktivnost 2

20 h

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Aktivnost 3

20 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40 h

3.000,00 €

7.000,00 €

10.000,00 €

Aktivnost 1

7h

1.500,00 €

3.500,00 €

5.000,00 €

Aktivnost 2

3h

400,00 €

500,00 €

900,00 €

Aktivnost 3

20 h

400,00 €

2.500,00 €

2.900,00 €

Aktivnost 4

10 h

700,00 €

500,00 €

1.200,00 €

Skupina aktivnosti 2

Skupina aktivnosti 3
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2.9.4. Obvladovanje oskrbovanja na projektu
Za uspešno izvajanje projektov, moramo zagotoviti tudi učinkovito oskrbovanje projekta.
Pod oskrbovanje sodi planiranje nakupov in nabav, planiranje pogodb, izbira dobaviteljev
in izvajalcev ter zaključevanje pogodb. Pri večjih projektih, kjer je organizacija vseh
sodelujočih bistvenega pomena, moramo izbirati sodelujoče ljudi na način, da smo
prepričani v samo izvedbo ali dobavo, saj od njih je pa odvisno samo razvijanje projekta.
Če smo si zagotovili delavce, da opravijo storitev, nismo pa nakupili materiala pravočasno,
stojijo delavci brez dela. Pri nabavah in pogodbah je tudi veliko manevrskega prostora,
kjer lahko oklestimo stroške, ali pa iztržimo še kakšno dodatno storitev [3].

2.9.5. Obvladovanje komuniciranja na projektu
Pri projektih je pomembno, da tečejo čim bolj gladko in nemoteno, da se vpleteni v projekt
ne čakajo, ampak da delo poteka čim bolj tekoče. Zato je tu komunikacija bistvenega
pomena. Komunikacija na projektu je področje znanja, kjer z zahtevanimi procesi
zagotovimo pravočasno oblikovanje, urejanje, razpošiljanje, poizvedovanje, zbiranje in
hranjenje projektnih informacij.
Procese za obvladovanje komuniciranja delimo na: planiranje komuniciranja, posredovanje
informacij, poročanje in obvladovanje vseh udeleženih. Pri planiranju zagotovimo shemo,
kjer vsak dobi ustrezne informacije, glede na potrebe, pri posredovanju morajo biti
informacije udeležencem pravočasno na voljo, pri poročanju moramo sporočiti koliko dela
je opravljenega. Obvladovanje udeležencev je proces, kjer rešujemo konflikte in
zadovoljujemo zahteve udeležencev.
V današnjem času, ko imamo na voljo veliko komunikacijskih sredstev, nam slaba
komunikacija ne sme biti izgovor slaba. Komunikacija je ena izmed pomembnejših stvari
na projektu, saj nam prihrani veliko nesporazumov, če je pravočasna [3].

2.9.6. Obvladovanje tveganj projekta
Poznavanje tveganj na projektu pomaga pri pripravljenost na možne negativne dogodke, ki
se lahko zgodijo in so delno tudi priprava na odziv v takem primeru. Tveganja moramo
čim prej prepoznati.
Planirati moramo tudi, kako se bomo odzvali v primerih tveganj, da kasneje ne izgubljamo
časa, ko je v dogajanje vpletenih več ljudi. Ko tveganja izpišemo, naredimo njihovo
analizo. Pregledamo, kakšen imajo vpliv in njihov stroškovni vpliv na projekt.
Ko se projekt odvija, moramo istočasno slediti tveganjem da, če jih prepoznamo, lahko
takoj ukrepamo [3].
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2.9.7. Obvladovanje kakovosti projekta
Obvladovanje aktivnosti vključuje vse tiste aktivnosti, s katerimi je povezana kakovost
izvajanja, da bo projekt izveden v okviru zadanih parametrov, ki smo si jih zadali.
Pomembno je planiranje kakovosti, ki ga izvedemo v zgodnji fazi s prepoznavo zahtev
kakovosti. Med samim potekom projekta je pomembno zagotavljati, da se projekt izvaja
pod določenimi merili, le tako bodo izpolnjene vse zahteve. Da zagotovimo kakovostno
izvajanje projekta, je potrebno izvajati še kontrolo kakovosti. Kontrolo kakovosti opravimo
s spremljanjem projekta in skladnostjo rezultatov s prvotnim načrtom [3].

2.9.8. Analiza rezultatov projekta
Analiz je na projektu več vrst. Najprej opravimo analizo načrta projekta. Ta analiza
vključuje časovno obremenitev, stroškovno obremenitev in obremenitev virov. Omenjeno
analizo se opravi še preden je projekt sploh pripravljen na izvedbo.
Če načrtovani projekt dejansko izvedemo, moramo nujno izpeljati še primerjavo med
vhodnimi podatki in dejanskim stanjem. Tu lahko primerjamo podatke, ki smo jih
izračunali na podlagi poizvedovanj, ponudb in javno dostopnih podatkov pred izvedbo
projekta in dejanske podatke, ki smo jih pridobili tekom izvajanja projekta.
Analizo moramo nujno strniti v poročilo, da si pregledno uredimo termine aktivnosti, vse
vire, ki so sodelovali na projektu in celotne stroške. Poleg tega lahko komentiramo tudi
težave, ki jih nismo predvideli in težave, ki smo jih predvideli.
Pri virih lahko zabeležimo tudi zanesljivost izvajalcev in dobaviteljev, kar nam pomaga, da
jih v prihodnje tudi kontaktiramo, če smo bili z njimi zadovoljni.
Vse kar smo na projektu analizirali in vključili v poročilo, nam je pri načrtovanju novega
projekta lahko v veliko pomoč. Veliko izkušenj, podatkov in znanj se prenaša iz projekta
na projekt.
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2.10.

Umestitev infrastrukturnega objekta v prostor

Pri vsakem projektu je pomembna umeščenost projekta v prostor, saj različne lokacije
prinašajo različne stroške, ki pa so lahko v primeru omejenosti z denarnimi sredstvi
ključnega pomena. Napačna umestitev v prostor lahko botruje dražjim izkopom,
komunalnim prispevkom ipd.
Prav tako je projekt, ki se ga lotimo v sedanjosti lahko bistveno drugačen od projekta, ki bi
se ga lotili v prihodnosti ali pa so se ga že lotili v preteklosti, saj lahko prihaja do dviga ali
spusta cen delovne sile, znižanja stroškov materiala, poznavanja nove tehnologije.
Na različnih mestih, kjer nameravamo graditi, veljajo različna pravila. Zaradi tega moramo
bodoče graditelje opozoriti na zakone, ki se jih morajo držati. To so ZGO (Zakon o gradnji
objektov), ZUPUDPP (Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor) [4], ZPN (Zakon o prostorskem načrtovanju), OPN (Občinski prostorski načrt),
OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt). Za vprašanja prostorskega načrtovanja, ki niso
urejena z ZUPUDPP, se uporablja ZPN. Zakon o prostorskem načrtovanju, pa občinam
nalaga, da izdelajo občinski prostorski načrt in za posamezna območja še Občinski
podrobni prostorski načrt.
OPN je osnova na kateri temelji prostorski akt občine. V njem so določene prioritete v
smeri razvoja in cilji vsake občine. V OPN najdemo omrežja naselij, razvoj naselij,
dejavnosti in območja rabe prostora za določen namen. Za soglasje OPN je potrebno
soglasje vseh državnih nosilcev za prostor.
OPPN za vsa območja še podrobneje določi, kakšne so usmeritve na področju varstva
narave, oblikovalskih in arhitekturnih omejitev, omejitev na področju kulturne dediščine
idr.
Če želimo izvedeti, kakšna gradnja je dovoljena na našem zemljišču, lahko izpolnimo
vlogo za lokacijsko informacijo in jo oddamo na občini, kjer se zemljišče nahaja. Bolje je,
da se, preden se odločimo za določen tip gradnje, seznanimo z informacijami, da ne bomo
kasneje preveč razočarani, če mišljena gradnja ne bo dovoljena. Pomembno je tudi
poznavanje okolja, v katerem bomo gradili, saj lahko čez naše zemljišče poteka kateri
izmed glavnih oskrbovalnih vodov občine.
Pozorni moramo biti, če gradimo na območjih, kjer so pogoste poplave, kjer je nevarnost
plazov, požarov in drugih naravnih pojavov.
Glede na zahtevnost gradnje delimo tudi gradnjo objektov na: zahtevne, manj zahtevne,
nezahtevne in enostavne objekte.
Med zahtevne objekte sodijo objekti, v katerih se zadržuje večje število oseb, objekti z
večjimi dimenzijami ali pa objekti, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje po
zakonu, ki ga ureja varstvo okolja ipd. Med manj zahtevne objekte se štejejo objekti, ki
niso uvrščeni med zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Nezahteven objekt je
konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven
objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni
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namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Projekt gradnje hiše v večini primerov
sodi pod manj zahteven objekt [5].
Natančno specifikacijo najdemo v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje [6].
OPPN je temelj za izdelavo dokumentacije in za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
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3. Primer obvladovanja projekta gradnje
hiše
Infrastrukturni projekt bo grajen na Gorenjskem, hiša bo grajena iz opečnatih zidakov.
Pripraviti moramo tudi vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pred tem
pa kupiti zemljišče. Pripraviti moramo površino za gradnjo, zgraditi objekt ter na koncu
urediti okolico.
V načrt smo vključili tudi vsa inštalacijska, slikopleskarska dela, montažo ogrevalnih enot
in pohištva, ter ostalih dodatkov, tako bo hiša na koncu pripravljena za vselitev.
Hiša mora biti primerna za bivanje pet članske družine v izmeri 130m2 bivalne površine,
grajena po sedanjih standardih kvalitetne gradnje. Ogrevanje in sanitarna voda bosta
ogrevani s toplotno črpalko. Za hladnejše dni ali v primeru okvar, pa smo predvideli tudi
kamin. Dodatek kamina k toplotni črpalki nam zagotavlja dogrevanje prostora ali
samostojno ogrevanje, če je to potrebno.

3.1. Cilji in strategije
V praktičnem prikazu želimo predstaviti uporabo projektnega vodenja pri gradnji
nezahtevnega objekta. Orodja projektnega vodenja nam omogočajo, da si olajšamo delo.
Narediti želimo WBS, OBS, časovni okvir v katerem se gradnja zaključi in oceno stroškov
gradnje.
Zaradi večjega pregleda, bomo celoten projekt bomo izrisali tudi v diagramih in tabelah.
Pomagali si bomo s tržnimi cenami in naredili model, ki se ga bo lahko z manjšimi
korekturami uporabljalo tudi na drugih projektih.

19

3.2. Strukturirana členitev dela za hišo
Pripravili smo si strukturirano členitev dela na projektu (WBS). V grobem smo ločili
projekt gradnje na štiri faze: pripravo, načrtovanje, izvedbo in zaključevanje. Taka delitev
je najbolj smiselna, saj v začetni fazi pripravimo vse potrebno in vidimo ali smo finančno
dobro stoječi za gradnjo. V prvi fazi si izberemo tudi lokacijo in tip hiše, ki nam ustreza.
V drugi fazi začnemo z načrtovanjem projekta, kjer uredimo vso dokumentacijo, si
pripravimo preglednice za sledenje projektu in izračunamo oceno stroškov po posameznih
aktivnostih. Za oceno stroškov uporabimo podatke, ki so nam dostopni na spletu, pri
posameznih izvajalcih, dobaviteljih, inžiniringih, hkrati pa nam lahko zelo pomagajo
informacije prijateljev, sorodnikov in znancev. Tako se lahko izognemo morebitnim
neprijetnostim in izboljšamo svojo gradnjo.
Ko končamo z načrtovanjem in si izberemo izvajalce, dobavitelje in nadzornika, pridobimo
cene surovin, opreme in izvajalnih del. Tej fazi bi lahko končno rekli faza akcije, ker se
delo ne odvija več samo na papirju. Vključuje že zajetne finančne vložke z nakupom hiše,
pogodbami z izvajalci in začetkom same gradnje. V fazi izvedbe se odvija celotna gradnja,
od priprave zemljišča, postavitve objekta, montaže notranjih elementov in inštalacij, do
končne ureditve okolice.
Ko zaključimo z izvedbo nas čaka še analiza projekta, v kateri pregledamo odstopanja od
začetnih kalkulacij in uredimo vso potrebno dokumentacijo.
Na koncu projektiranja je pred nami najlepši del oziroma vselitev. Strukturirana členitev
dela se nahaja na sliki 3.4. V povečani obliki jo pa najdemo v prilogi 1.
WBS
projekt hiša

PRIPRAVA

NAČRTOVANJE

IZVEDBA

ZAKLJUČEVANJE

Določitev vodje
projekta

Določitev ciljev

Določitev višine
investicije

WBS

Cena surovin

Kupoprodajna
pogodba

Izbira lokacije

OBS

Cena opreme

Gradbeno
dovoljenje

Priključki

Postavitev
/gradnja objekta

Ogrevalne enote

Zemeljska dela

Izbira tipa hiše

Matrika
odgovornosti

Cena izvajalnih del

Pogodbe z
dobavitelji in
izvajalci

Izkop

Stavbno pohištvo

Luči

Škarpe/ograje

Odločitev za
projekt

Mrežni diagram

Priprava na
gradnjo

Inštalacije

Vtikači

Drevesa

Finiš notranjih
površin

Pohištvo

Trava

Tla

Ostalo

Analiza časov,
virov, stroškov,
tveganj

TRŽNA RAZISKAVA

PRIPRAVA
DOKUMENTACIJE

GRADNJA

PRIPRAVA

OBJEKT

analiza projekta

MONTAŽA

UREJANJE
OKOLICE

Urejanje
dokumentacije

Vselitev

Fasada

Slika 3.4: Strukturirana členitev dela v drevesnem diagramu [2]
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Preglednica 3.7: Strukturirana členitev dela za projekt hiša v obliki tabele
Ime aktivnosti
HIŠA
PRIPRAVA
Določitev vodje projekta
Določitev višine investicije
Izbira lokacije
Izbira tipa hiše
Odločitev za projekt
NAČRTOVANJE
Določitev ciljev
WBS
OBS
Matrika odgovornosti
Mrežni diagram
Analiza časov, virov, stroškov, tveganj
IZVEDBA
TRŽNA RAZISKAVA
Cena surovin
Cena opreme
Cena izvajalnih del
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
Kupoprodajna pogodba
Gradbeno dovoljenje
Pogodbe z dobavitelji in izvajalci
GRADNJA
PRIPRAVA
Priključki
Izkop
Priprava za gradnjo
OBJEKT
Gradnja/postavitev objekta
Stavbno pohištvo
Inštalacije
Finiš notranjih površin
Tla
Fasada
MONTAŽA
Ogrevalne enote
Luči
Vtikači
Pohištvo
Ostalo
UREJANJE OKOLICE
Zemeljska dela
Škarpe/Ograja
Drevesa
Trava
ZAKLJUČEVANJE
Analiza projekta
Urejanje dokumentacije
Vselitev
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3.3. Organizacijska struktura na projektu hiša (OBShiša)
Organizacijska struktura projekta je v našem primeru manj kompleksna, saj gre za majhen
projekt, z manjšim številom udeležencev. Ker bomo sami nadzorovali ves potek dogodkov,
je tabela razdeljena na investitorja in zunanje izvajalce.
Investitor je nadzornik in koordinator na projektu, ki je odgovoren, da delo med izvajalci in
dobavitelji teče tekoče. Znotraj posameznih aktivnosti izvajalci sami organizirajo svoje
delo, kljub temu pa so investitorja dolžni dnevno informirati o poteku del in morebitnih
težavah. Dobra obveščenost je pomembna zato, da lahko investitor aktivira druge
sodelujoče in reši nastale težave.
Razdelitev je groba in odvisna tudi od tega, koliko različnih materialov želimo, zato tu
sodeluje poljubno število dobaviteljev gradbenega materiala. Prav tako se v delo vključi
več izvajalcev, če nam posamezni izvajalec ne more opraviti več različnih aktivnosti.
Tabela zajema glavne udeležence, lahko pa bi jih bilo tudi več. Število udeležencev pa je
odvisno od posameznega investitorja in infrastrukturnega projekta.
Preglednica 3.8: Organizacijska členitev udeležencev na projektu hiša

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA HIŠA

Strokovni
nadzor:
Inženiring

Dobavitelj4:
Ogrevalna enota

Dobavitelj3:
Notranje pohištvo

Dobavitelj2:
Stavbno pohištvo

Dobavitelj1:
Gradbeni material

Izvajalec5:
Slikopleskar

Izvajalec4:
Tla

Izvajalec3:
Inštalater

Izvajalec 2:
Krovec

ZUNANJI IZVAJALCI

Izvajalec1:
Gradbenik

Koordinacija:
Investitor

Investitor:

INVESTITO
R

3.4. Matrika odgovornosti
Lista aktivnosti in udeleženci na projektu tvorijo matriko odgovornosti, kjer določimo
kakšno odgovornost nosi posameznik oziroma skupina na projektu. Za investitorja smo v
nekaterih postavkah določili informacijsko odgovornost, nekje pa primarno, saj mora za
določitev lokacije in dokumentacijo poskrbeti sam.
Do začetka gradnje je primarna odgovornost na investitorju, ko pa se gradbena dela
začnejo, sta njegova odgovornost samo še nadzor in koordinacija. Investitorju smo dodelili
tudi ureditev okolice s travo in drevesi ter montažo luči in vtikačev. Na koncu je
odgovoren še za analizo projekta, dokumentacijo in vselitev.
Vsak izvajalec in dobavitelj je na svoji aktivnosti primarno odgovoren, strokovni nadzor,
ki ga moramo imeti za gradnjo, pa ima sekundarno odgovornost.
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Strokovni nadzor pregleduje objekt po fazah gradnje. Odgovoren je, da se na objektu gradi
po vnaprej pripravljenih načrtih ter vgrajuje predvidene količine materiala v predvidenih
gabaritih.

Strokovni nadzor

Dobavitelj 4

Dobavitelj 3

Dobavitelj 2

Dobavitelj 1

Izvajalec 5

Izvajalec 4

Izvajalec 3

Izvajalec 2

Izvajalec 1

Koordinacija

Matrika odgovornosti

Investitor

Preglednica 3.9: Matrika odgovornosti za projekt hiša (1/2)

WBS projekt hiša
PRIPRAVA
Določitev vodje projekta

P

Določitev višine investicije

P

Izbira lokacije

P

Izbira tipa hiše

P

Odločitev za projekt

P

NAČRTOVANJE
Določitev ciljev

P

S

WBS

P

I

OBS

P

I

Matrika odgovornosti

P

I

Mrežni diagram

P

I

Analiza časov, virov, stroškov, tveganj

P

IZVEDBA
TRŽNA RAZISKAVA
Cena surovin

P

Cena opreme

P

Cena izvajalnih del

P

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
Kupoprodajna pogodba

P

Gradbeno dovoljenje

P

Pogodbe z dobavitelji in izvajalci

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

I
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GRADNJA
PRIPRAVA
Priključki
Izkop
Priprava za gradnjo
OBJEKT
Gradnja/postavitev objekta
Stavbno pohištvo
Inštalacije
Finiš notranjih površin
Tla
Fasada
MONTAŽA
Ogrevalne enote
Luči
Vtikači
Pohištvo
Ostalo
UREJANJE OKOLICE
Zemeljska dela
Škarpe/Ograja
Drevesa
Trava
ZAKLJUČEVANJE
Analiza projekta
Urejanje dokumentacije
Vselitev

I
I
I

I
I
I

P
P
P

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

P

I
P
P
I
P

I
I
I
I
I

I
I
P
P

I
I
I
I

P
P
P

I
I
I

Strokovni nadzor

Dobavitelj 4

Dobavitelj 3

Dobavitelj 2

Dobavitelj 1

Izvajalec 5

Izvajalec 4

Izvajalec 3

Izvajalec 2

Izvajalec 1

Koordinacija

Matrika odgovornosti

Investitor

Preglednica 3.10: Nadaljevanje matrike odgovornosti za projekt hiša (2/2)

S
S
S
I

I

S
S
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P

P

I
I
I
I
I

P
P

S
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3.5. Aktivnostni mrežni diagram
Aktivnostni mrežni diagram je za nas zelo pomemben, saj praktično vsebuje vse podatke o
časih in virih posameznih aktivnosti, ki so ključnega pomena za projekt. Ko se projekt
izvaja nam pomaga tudi pri sledenju. V osnovi gre za aktivnosti, ki lahko sledijo ena drugi,
brez da bi jih teklo več hkrati. To ni smiselno, ker ne potrebujemo sekvenčne razporeditve
aktivnosti. Pametneje je ločiti katere aktivnosti lahko potekajo hkrati in čim bolj izkoristiti
čas, saj nam to pripomore pri zmanjševanju časa celotnega projekta ter manjših stroških.
Za aktivnostni mrežni diagram potrebujemo listino aktivnosti, čas trajanja posamezne
aktivnosti in zaporedje, kako si aktivnosti sledijo. Na tem mestu je potrebno paziti, da
aktivnosti, ki se morajo končati pred začetkom drugih, ne prepletemo napačno. Zgodi se
namreč lahko, da delavci čakajo, čeprav so predhodniki že zaključili z delom.
Če smo imeli dovolj virov in se aktivnosti niso prikrivale med seboj, smo v našem primeru
poskusili dodati več aktivnosti, ki potekajo hkrati.
Ker je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja zelo dolgotrajen, smo s pripravami
nanj začeli še preden smo kupili parcelo. To pa zato, ker se je pred vsako gradnjo potrebno
pozanimati, kaj zanjo sploh potrebujemo.
Na koncu smo poskusili istočasno organizirati več izvajalcev, tako da se ti ne bi motili,
hkrati pa smo zmanjšali trajanje projekta.
Fasaderji in inštalaterji se niso motili med seboj, saj delajo eni znotraj, eni zunaj hiše. Prav
tako so se lahko slikopleskarji, polagalci podov in montažerji opreme tudi med seboj
dogovorili, da delajo po sobah izmenično in se ne motijo.
Urejanje okolice se pa dogaja tudi v zadnji fazi, ko že zaključujemo in se selimo v novo
zgrajeno hišo.
Aktivnosti mrežni diagram je bil izdelan s pomočjo programa MS project, ki je diagram
izrisal s pomočjo prej vnesenih podatkov.
Aktivnostni mrežni diagram se nahaja na koncu diplomske naloge v prilogi 2.
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3.6. Analiza časov
Tu se nahajajo vse informacije, ki so potrebne za izris aktivnostnega mrežnega diagrama.
Izpis je narejen v programu MS project. Ko je lista aktivnosti vnesena, določimo še čase
trajanja posameznih aktivnosti in glavne vire aktivnosti.
Na začetku določimo opravila, ki se morajo zaključiti pred začetkom nove aktivnosti.
Določimo čase trajanja aktivnosti in vir, ki je za posamezno aktivnost odgovoren. Čase
trajanja aktivnosti smo določili na podlagi ocen, potrebnih in razpoložljivih kapacitet.
Žal pa je težko natančno določiti glede na trajanje posamezne aktivnosti, saj na to vpliva
veliko faktorjev.
Program, v našem primeru MS Project, nam sam izračuna časovno sosledje, takoj ko
vnesemo začetni datum.
Z uporabo programov (za projektno vodenje) nam je veliko časa prihranjenega, saj bi nam
računanje časovnega sosledja vzelo kar nekaj časa, prav tako tudi izdelava samih
diagramov.
Na našem projektu je najdaljši čas, čas same gradnje oziroma postavitve objekta. Toliko
traja zato, ker smo v ta čas všteli tudi čas sušenja, ker se mora beton pred nadaljevanjem
gradnje dobro posušiti.
Med aktivnostmi, ki so daljše je tudi pridobivanje gradbenega dovoljenja tisto, ki zahteva
več časa. Vzrok tiči predvsem v čakanju odgovorov iz upravne enote in pridobivanju
soglasij pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Čas projekta smo izračunali s pomočjo programa MS project, v katerem smo predpostavili,
da vzame zgodnje termine aktivnosti.
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Preglednica 3.11: Analiza časov za projekt hiša (1/2)
Ime opravila
HIŠA
PRIPRAVA
Določitev vodje projekta
Določitev višine investicije
Izbira lokacije
Izbira tipa hiše
Odločitev za projekt
NAČRTOVANJE
Določitev ciljev
WBS
OBS
Matrika odgovornosti
Mrežni diagram
Analiza časov,virov, stroškov, tveganj
IZVEDBA
TRŽNA RAZISKAVA
Cena surovin
Cena opreme
Cena izvajalnih del
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
Kupoprodajna pogodba
Gradbeno dovoljenje
Pogodbe z dobavitelji in izvajalci
GRADNJA
PRIPRAVA
Priključki
Izkop
Priprava za gradnjo
OBJEKT
Gradnja/postavitev objekta
Stavbno pohištvo
Inštalacije
Finiš notranjih površin
Tla
Fasada

Trajanje
281 d
10 d
1d
2d
7d
7d
2d
4d
1d
1d
1d
1d
1d
2d
263 d
8d
8d
8d
4d
52 d
4d
40 d
4d
255 d
52 d
3d
3d
5d
192 d
150 d
4d
10 d
8d
20 d
12 d

Začetek
01/05/17
01/05/17
01/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
11/05/17
15/05/17
15/05/17
16/05/17
16/05/17
16/05/17
16/05/17
17/05/17
15/05/17
19/05/17
19/05/17
19/05/17
19/05/17
15/05/17
15/05/17
31/05/17
19/05/17
25/05/17
25/05/17
26/07/17
25/05/17
31/07/17
07/08/17
07/08/17
05/03/18
09/03/18
23/03/18
04/04/18
05/03/18

Zaključek
28/05/18
12/05/17
01/05/17
03/05/17
10/05/17
10/05/17
12/05/17
18/05/17
15/05/17
16/05/17
16/05/17
16/05/17
16/05/17
18/05/17
16/05/18
30/05/17
30/05/17
30/05/17
24/05/17
25/07/17
18/05/17
25/07/17
24/05/17
16/05/18
04/08/17
28/07/17
29/05/17
04/08/17
01/05/18
02/03/18
08/03/18
22/03/18
03/04/18
01/05/18
20/03/18
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Preglednica 3.12: Nadaljevanje tabele analize časov za projekt hiša (2/2)
Ime opravila
MONTAŽA
Ogrevalne enote
Luči
Vtikači
Pohištvo
Ostalo
UREJANJE OKOLICE
Zemeljska dela
Škarpe/Ograja
Drevesa
Trava
ZAKLJUČEVANJE
Analiza projekta
Urejanje dokumentacije
Vselitev

Trajanje
11 d
5d
4d
2d
6d
2d
10 d
4d
10 d
5d
2d
8d
2d
4d
2d

Začetek
02/05/18
02/05/18
02/05/18
02/05/18
09/05/18
04/05/18
05/03/18
05/03/18
05/03/18
09/03/18
09/03/18
17/05/18
17/05/18
21/05/18
25/05/18

Zaključek
16/05/18
08/05/18
07/05/18
03/05/18
16/05/18
07/05/18
16/03/18
08/03/18
16/03/18
15/03/18
12/03/18
28/05/18
18/05/18
24/05/18
28/05/18

3.7. Gantov diagram
Izpis iz programa nam kaže časovno sosledje in sosledje po sodelujočih na projektu.
Transplan oziroma Gantov diagram je tako kot tudi aktivnostni mrežni diagram, eden
izmed pripomočkov, s katerim sledimo dogajanju na projektu oziroma prepletanju
aktivnosti med seboj. Za razliko od aktivnostnega mrežnega diagrama, imamo tukaj
grafično prikazano, koliko časa posamezne aktivnosti trajajo. Ko ugotovimo trajanje
aktivnost na časovnem traku, dobimo nemudoma boljši občutek. Več kot je aktivnosti in
bolj kot so prepletene, težje je razbrati, čase trajanja in povezave med aktivnostmi.
Transplan je preslikava mrežnega diagrama v gantogram.
Transplan našega projekta, se nahaja v prilogi 3.

3.8. Podatki o razpoložljiosti virov
Ker smo si za izračun stroškov pomagali s programom MS project, smo izpolnili
preglednico o razpoložljivosti virov. V preglednici se nahajajo podatki o virih, številu enot
posameznega vira, ter standardna in nadurna tarifa posameznega vira. Preglednico
izpolnimo kasneje in glede na ceno, ki jo določi posameznik na projektu. Stroške potem
program MS project samodejno izračuna, če ima podatke o količini ur posameznega vira.
To nam zopet prihrani veliko časa, ki bi ga v nasprotnem primeru porabili za izračune.
Preglednica 10 nam prikazuje podatke o virih, ki bodo izvajali aktivnosti projekta.
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Preglednica 3.13: Podatki o razpoložljivosti virov za projekta hiša

Ime vira
Investitor
Koordinacija
Izvajalec 1
Izvajalec 2
Izvajalec 3
Izvajalec 4
Izvajalec 5
Dobavitelj 1
Dobavitelj 2
Dobavitelj 3
Dobavitelj 4
Strokovni nadzor

Začetnice

Največ enot

I
K
I1
I2
I3
I4
I5
D1
D2
D3
D4
S

300%
100%
500%
100%
100%
100%
200%
100%
100%
100%
100%
100%

Standardna tarifa
Nadurna tarifa dela
dela
0.00 €/h
0.00 €/h
0.00 €/h
0.00 €/h
20.00 €/h
25.00 €/h
20.00 €/h
30.00 €/h
25.00 €/h
35.00 €/h
15.00 €/h
20.00 €/h
15.00 €/h
20.00 €/h
0.00 €/h
0.00 €/h
20.00 €/h
25.00 €/h
20.00 €/h
25.00 €/h
20.00 €/h
30.00 €/h
40.00 €/h
60.00 €/h

Največ enot potrebuje izvajalec 1, ki je zadolžen za fizično postavitev hiše. Ostali viri
nimajo večjega števila enot, ker večinoma delajo sami, pri lažjih fizičnih delih pa ob
pomoči investitorja.

3.9. Stroški projekta
Stroški projekta hiša so zbrani v preglednici 11. V prvem stolpcu so izpisane posamezne
aktivnosti, ostali stolpci pa so namenjeni količini dela, stroškom dela, fiksnim stroškom in
variabilnim stroškom.
Skupni stroški tvorijo vsoto stroškov dela in fiksnih stroškov. Stalni stroški, so stroški, ki
se ne spreminjajo, ampak so že vnaprej določeni. To so stroški nakupa zemljišča, plačila
nadzora, materiala in opreme.
Cena dela je odvisna od več dejavnikov, navadno temu delu rečemo variabilni strošek, ker
končni znesek lahko variira.
Za nas je največji strošek nakup parcele in sama postavitev objekta. Večji strošek
predstavlja še vgradnja ogrevalne opreme, pohištva in raznih gospodinjskih aparatov. Pri
ostalih aktivnostih finančna obremenitev ni tako velika.
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Preglednica 3.14: Pregled stroškov projekta (1/2)
Ime aktivnosti
HIŠA

Količina dela
3,176 h

Stroški dela

Stalni (fiksni) stroški

Skupni stroški

53.915,00 €

233.150,00 €

287.065,00 €

97 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Določitev vodje projekta

1h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Določitev višine investicije

8h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Izbira lokacije

40 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Izbira tipa hiše

40 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Odločitev za projekt

8h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

NAČRTOVANJE

19 h

80,00 €

15.000,00 €

15.080,00 €

Določitev ciljev

4h

80,00 €

15.000,00 €

15.080,00 €

WBS

1h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

OBS

1h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Matrika odgovornosti

1h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

53.835,00 €

217.350,00 €

271.185,00 €

120 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cena surovin

48 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cena opreme

48 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cena izvajalnih del

24 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

64 h

0,00 €

110.000,00 €

110.000,00 €

Kupoprodajna pogodba

24 h

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

Gradbeno dovoljenje

20 h

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Pogodbe z dobavitelji in izvajalci

20 h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2,834 h

53.835,00 €

107.350,00 €

161.185,00 €

PRIPRAVA

75 h

1.500,00 €

3.500,00 €

5.000,00 €

Priključki

20 h

400,00 €

500,00 €

900,00 €

Izkop

20 h

400,00 €

2.500,00 €

2.900,00 €

Priprava za gradnjo

35 h

700,00 €

500,00 €

1.200,00 €

2,487 h

48.415,00 €

69.400,00 €

117.815,00 €

2,100 h

42.000,00 €

45.000,00 €

87.000,00 €

PRIPRAVA

Mrežni diagram
Analiza časov, virov, stroškov,
tveganj
IZVEDBA
TRŽNA RAZISKAVA

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

GRADNJA

OBJEKT
Gradnja/postavitev objekta

3,018 h

Stavbno pohištvo

32 h

640,00 €

11.000,00 €

11.640,00 €

Inštalacije

45 h

1.125,00 €

3.500,00 €

4.625,00 €

Finiš notranjih površin

60 h

900,00 €

1.600,00 €

2.500,00 €

Tla

160 h

2.400,00 €

6.000,00 €

8.400,00 €

Fasada

90 h

1.350,00 €

2.300,00 €

3.650,00 €

30

Preglednica 3.15: Nadaljevanje preglednice stroškov projekta (2/2)

Ime aktivnosti
MONTAŽA

Količina dela

Stroški dela

Stalni (fiksni) stroški

Skupni stroški

122 h

1.680,00 €

29.350,00 €

31.030,00 €

Ogrevalne enote

36 h

720,00 €

8.000,00 €

8.720,00 €

Luči

20 h

0,00 €

600,00 €

600,00 €

Vtikači

8h

0,00 €

350,00 €

350,00 €

Pohištvo

48 h

960,00 €

15.000,00 €

15.960,00 €

Ostalo

10 h

0,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

150 h

2.240,00 €

5.100,00 €

7.340,00 €

Zemeljska dela

32 h

640,00 €

1.500,00 €

2.140,00 €

Škarpe/Ograja

80 h

1.600,00 €

3.000,00 €

4.600,00 €

Drevesa

30 h

0,00 €

500,00 €

500,00 €

Trava

8h

0,00 €

100,00 €

100,00 €

42 h

0,00 €

800,00 €

800,00 €

Analiza projekta

8h

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Urejanje dokumentacije

24 h

0,00 €

500,00 €

500,00 €

Vselitev

10 h

0,00 €

300,00 €

300,00 €

UREJANJE OKOLICE

ZAKLJUČEVANJE

Tabela (3.14) nam je v veliko pomoč, ker se jasno vidijo stroški dela na posamezni
aktivnosti in strošek fiksnega dela, kjer je upoštevana cena materiala. Če je končna cena
previsoka, nam tabela pomaga, da najdemo rešitve za zmanjšanje stroškov. Druga možnost
pa je zmanjšanje obsega projekta.
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4. Rezultati
Na koncu projekta, ko smo vnesli vse čase, vire in stroške, lahko naredimo pregled načrtov
našega projekta. Načrte komentiramo, da vidimo koliko časa, virov, stroškov in aktivnosti,
je potrebnih za projekt hiša.
Vseh aktivnosti na projektu je 51, tukaj pa so vključene tudi skupine aktivnosti.
Naš projekt vključuje investitorja, koordinacijo, pet različnih izvajalcev, štiri različne
dobavitelje in strokovni nadzor, ki ga opravlja oseba ali podjetje s primernimi dovoljenji.
Za hitrejšo izvedbo smo izvajalcu 1, ki je zadolžen za gradnjo namenili pet enot,
investitorju pa tri. Z dodatnimi enotami smo opisana vira povečali, saj sta najbolj časovno
obremenjena.
Na projektu je največji časovni interval namenjen pridobivanju gradbenega dovoljenja in
gradnji. Včasih se pri gradbenem dovoljenju čas tudi podaljša, posebno še, če se nismo
držali vseh omejitev in nam zaradi tega ne izdajo gradbenega dovoljenja. Da zadostimo
vsem pogojem za pridobitev, moramo svojo projektno dokumentacijo spremeniti. Pri
gradnji smo hkrati upoštevali tudi čas sušenja objekta in dolgotrajni postopek pridobitve
gradbenega dovoljenje.
Cena celotnega projekta po našem izračunu znaša 287.065,00€, kar vključuje pripravo,
načrtovanje, celotno izvedbo in zaključevanje projekta. Naš končni cilj je, da pripravimo
hišo primerno za vselitev.
Od celotne cene projekta znaša strošek fiksnega dela 233.150,00€, kjer ne pričakujemo
bistvenih sprememb, strošek variabilnega dela, pa je 53.915,00€. Variabilni del je najbolj
tvegan, saj nam tu lahko stroški najbolj variirajo predvsem zaradi vremenskih pogojev,
kvalitete izvajalcev idr. Fiksni strošek je veliko večji od stroška dela, zato, ker je v fiksnem
strošku vključen ves material, oprema, nakup zemljišča in nekateri stroški dela, ki so
obračunani skupaj z materialom.
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Če bi za projekt izbrali zunanje podjetje, ki bi nam nadziralo celoten potek gradnje, bi bil
končni strošek projekta lahko še večji, ker pa je investitor vključen v številne aktivnosti, se
ta strošek v ceni zmanjša. Res pa je, da investitor koristi svoj čas, ki ga nismo ovrednotili.
Investitor se za zmanjšanje stroškov poleg priprave projekta, del načrtovanja, koordinacije
in nadzora na projektu, loti tudi manj zahtevnih del kot so montaža luči in vtikačev,
zasaditev dreves, sejanje trave. Na koncu investitor tudi sam poskrbi za analizo projekta,
ureditev dokumentacije in vselitev celotne družine v hišo.
Z našimi izračuni smo predpostavili, da se bo projekt začel izvajati 1.5.2017, končal pa
28.5.2018. To pomeni, da bo naš projekt trajal eno leto in slab mesec. Vsekakor pa je
datum zaključka odvisen od vremenskih pogojev, dela izvajalcev in pravočasne dobave
blaga.
Pregled glavnih rezultatov za projekt hiša se nahaja v tabeli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime projekta:
Lokacija projekta:
Trajanje projekta:
Začetek projekta:
Konec projekta:
Število aktivnosti projekta:
Število sodelujočih virov na projektu:
Strošek celotnega projekta:

Projekt hiša
Gorenjska
390 koledarskih dni
1.5.2017
28.5.2018
51
12
287.065,00€
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5. Diskusija
Strošek gradnje hiše se ocenjuje na 950.00-1,200.00 €/m2 bivalne površine. V našem
primeru hiše s 130.00 m2 bivalne površine to znaša od 123,500.00 € do 156,000.00 €, kar
velja za gradnjo na ključ. To pomeni brez gradbenega dovoljena, brez notranje opreme in
brez nakupa zemljišča.
Če dodamo tej oceni še strošek zemljišča, ki je ocenjeno na 100,000.00€, stroške
dokumentacij, komunalnih prispevkov, ki so ocenjeni na 26,000.00€ in opreme, ki smo jo
ocenili na 33,000.00€, je skupna ocena od 282,500.00€ do 315,000.00€. Lahko vidimo, da
se nahajamo znotraj ocene, ki smo jo sami izračunali po aktivnostih.
Obe oceni sta blizu, zato načeloma naj ne bi bilo večjih tveganj za podražitve na projektu.
Če želimo lahko naredimo še nadstrešek za avtomobile, lopo za orodje, izberemo pohištvo
višjega cenovnega razreda, lahko tudi spremenimo način ogrevanja, vendar to močno
vpliva na končno ceno projekta.
Predpostavili smo, da kupujemo srednjo kakovost materialov in opreme. Predvsem zato,
ker je toliko različnih materialov in opreme na tržišču.
Pri določenih stroških tako fiksnih kot variabilnih, lahko prihaja do odstopanj, saj je večina
stroškov določena le z oceno, določeno preko dostopnih cen in ocen časa ter urnih postavk,
ki jih imajo posamezni izvajalci.
Aktivnosti, s katerimi smo opredelili naš projekt je veliko. Lahko bi jih razmejili še
podrobneje, vendar je trenutna razmejitev po naši presoji optimalna. Aktivnosti se lahko
tudi spremenijo, še posebej, če gradimo na drugačen način. Najbolj enostavno bi bilo, če bi
si izbrali montažno hišo na ključ, saj bi imeli potem bistveno manj izvajalcev.
Število virov bi lahko povečali, vendar povečanje števila virov, pomeni tudi večje
logistične obremenitve za investitorja. Velikokrat nam tudi določen izvajalec ponudi več
storitev, kar nam prav tako zmanjša število virov. Vse poenostavitve pri virih pa so
navadno razvidne preko višje cene, saj izvajalci zaračunajo strošek, ki ga imajo za prevzem
koordinacijskih del. Če imamo le čas in voljo je zato najbolje, da sami nadzorujemo
izvedbo, saj bomo na ta način najbolj informirani kako se je gradilo in da ni prišlo do
kakšne prikrite napake, ki se lahko pokaže čez nekaj let.
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6. Zaključki
Ugotovili smo, da postavitev hiše na Gorenjskem okvirno zahteva sredstva v višini
300,000.00€ in časovni okvir več kot eno leto. Gradnja se lahko tudi pospeši, če vključimo
več virov, zmanjšamo obseg gradnje ali pa se odločimo za montažno hišo. V večini
primerov krajšanje časov in dodajanje virov, pomeni večji strošek. Če bi želeli sodelovati
pri gradnji oziroma bi si priskrbeli pri določenih segmentih pomoč sorodnikov in znancev,
bi lahko ceno spustili. Vendar pri tem projektu investitor v samo gradnjo ni vključen,
njegova naloga je smo nadzor, koordinacija in izvedba nekaj manjših del.
1) Pokazali smo uporabo projektnega vodenja na praktičnem primeru gradnje hiše.
2) Izdelali smo listo aktivnosti za gradnjo hiše in nam bo v pomoč, če se lotimo gradnje
sami.
3) Ugotovili smo, da je časovni okvir gradnje dobro leto.
4) Pokazali smo primer izračuna stroškov za gradnjo hiše.
5) Ugotovili smo, da bi gradnja hiše s 130 m2 bivalne površine na Gorenjskem,
zahtevala sredstva v višini 300,000.00€.
6) Pokazali smo smiselnost uporabe programa MS project, pri večjih projektih, hitrejšem
izračunu stroškov ter izrisu tabel in diagramov.
7) Navedli smo nekaj zakonov, ki jih je pri gradnji potrebno upoštevati.
8) Dobljeni rezultati kažejo, da je gradnja hiše za družine velik zalogaj in si je ne more
privoščiti vsaka družina brez pomoči sorodnikov ali kreditov.
To diplomsko delo je doprineslo k uveljavitvi projektnega vodenja v vsakdanje življenje,
saj smo njegovo uporabnost prikazali tudi na praktičnem primeru. V Sloveniji je trenutno
gradnja hiš še vedno mogoča, saj problem prenaseljenost še ni tako velika kot v nekaterih
drugih državah, kjer je gradnja zato omejena. Poleg tega se za gradnjo odločajo še vedno
mnoge družine, zato bi jim s temi zaključki želeli olajšati delo ter dati časovni,
organizacijski ter stroškovni okvir, katerega se morajo zavedati pred začetkom gradnje
hiše.
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Predlogi za nadaljnje delo
V nadaljnjem raziskovalnem delu bi bilo zanimivo narediti primerjavo s podobnim
primerom gradnje, ki jo bo nekdo izvedel. Gradnji bi morali slediti skozi celoten potek,
nato pa narediti primerjavo dejanskih stroškov in stroškov, ki smo jih sami ocenili v
izračunih.
S to primerjavo bi lahko podkrepili svoje ocene in dodali našemu modelu popravke, s
katerimi bi ga izboljšali.
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8. Priloge

8.1. Strukturirana členitev dela v drevesnem diagramu

8.2. Aktivnostni mrežni diagram za projekt hiša

8.3. Transplan za projekt hiša

