
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico 
do odpovedi dogodka. S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe promocije 

Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEČ INFORMACIJ: Saša Radusinović, Karierni centri Univerze v Ljubljani 

aleksandra.radusinovic@uni-lj.si, 01/2418-684 

PLANIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV: 

 

18. september 2017 (rektorat UL, 9:00 – 14:30) 

 Razvoj projektne ideje, 

 aktualnost oz. izvirnost projektne ideje, 

 potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave (priprava logične matrice  in delovnih sklopov, 
osnovni elementi projektne prijave), 

 kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, 

 kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“,  

 osnovna pravila projektnega managementa za vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu), 

  sestava in delovanje konzorcija projekta, 

 kako načrtovati diseminacijo na projektu, ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo 
raziskovalno-razvojnih projektov. 

19. september 2017 (rektorat UL, 9:00 – 
14:30) 

20. september 2017 (Ekonomska fakulteta UL, 9:00 
– 16:00) 

 Iskanje virov za financiranje 

projektov, 

 mehanizmi za financiranje projektov, 

 priprava osnutka projekta, 

 pregled in priprava projektne 
dokumentacije; oblikovanje učinkovite 
vloge (praktično delo). 

 Kako pripraviti retrogradno členitev projekta – delo na 
izbranih projektih,  

 kako pripraviti tehnologijo izvedbe projekta in terminski plan 
projekta, 

 predstavitev programske opreme MS Project in priprava 
terminskega plana izbranih projektov, 

 kako pripraviti predračun stroškov projekta in stroškovni tok 
projekta. 

 

 

 

 

 

KARIERNI CENTRI UL 

vabimo doktorske študente na delavnico 

IZHODIŠČA ZA DOBRO PRIJAVO PROJEKTA  
 

Na brezplačnem 3-dnevnem izobraževanju boste 

pridobili znanja, ki jih kot raziskovalci potrebujete 

za uspešno pridobivanje in vodenje projektov. 

 

Prijava TUKAJ (do zapolnitve prostih mest) 

 

mailto:aleksandra.radusinovic@uni-lj.si
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplonaPrijava_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=26&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRedirectPage.aspx


 

PREDAVATELJA: Izr. prof. dr. Iztok Palčič je ocenjevalec tehniških projektov v okviru Eurostars, 

Eureka, COST in drugih finančnih shem ter na Ministrstvu za gospodarstvo. Je svetovalec in predavatelj 

vsebin s področja projektnega menedžmenta v različnih organizacijah ter avtor številnih strokovnih in 

znanstvenih prispevkov s področja projektnega in proizvodnega menedžmenta. Je certificirani projektni 

manager v skladu z IPMA nivo C in strokovnjak za evalvacijo v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije 

za poklic vodja projekta.  

Red. prof. dr. Lidija Fras Zemljič je v zadnjih petih letih objavila 34 izvirnih znanstvenih člankov ter 

številne znanstvene prispevke s svojega področja raziskovanja, prav tako pa je aktivna na področju 

prijave projektov. Vodila je štiri nacionalne ARRS projekte, tri mednarodne projekte Eureka, bila MC 

(Management Committee member) v COST projektih. Trenutno je aktivna na področju priprave 

projektov programa OBZORJE 2020 V FINANČNI PERSPEKTIVI 2014 – 2020 in pomaga številnim 

podjetjem ter ustanovam pri pripravi različnih projektov specifičnih stebrov tega programa.  

 


