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Kompetenčni centri za dizajn 
management (2020 – 2023) – KCDM 3 

Vir financiranja: Proračun Republike Slovenije PP 200013 - Usposabljanje 

zaposlenih v podjetjih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 

Republike Slovenije www.srips-rs.si

Upravičenec: Vlagatelj izbran na razpisu, ki izvaja projekt (zastopa 
partnerstvo)

https://www.srips-rs.si/


Povzetek

Cilj: vpeljati koncepte dizajn managementa znanj v slovenska 
podjetja (po prednostnih področjih)

Ciljna 

skupina:

partnerstvo z vsaj 15 partnerji, od tega vsaj 7 malih in/ali 
srednje velikih podjetij), ki želijo vpeljati koncepte dizajn 
managementa in znamčenja (socialni partnerji, zbornice, 
združenja, grozdi ...), ipd.

Sredstva: 1.476.000,00 EUR

Objava (rok): 18.12.2020 (28.1.2021)



Zakaj KCDM 3?

KCDM ► 1KC, DMI Design Value Award

KCDM 2 ► 2KC, Z designom do uspešne organizacije
 Potreba po SD in TD

 2/2 2021 predsedovanje Svetu EU ► spodbujanje 
uporabe bolj trajnostnih poslovnih modelov in procesov ter 
spodbujanja inovacij in kreativnih industrij

Študije► pozitivni učinki (RD)

Priložnosti?► višja diferenciacija/DV, izdelkov in storitev



Koncept kompetenčnih centrov

Partnerstvo (vsaj 15 partnerjev)

- Sinergični učinki (izvedba, stroški)

- Prenos znanja, izkušenj

- Mreženje

- Drugi multiplikativni učinki

- Sistem vavčarjev



Cilji projekta

- doseči vsaj 2.000 vključitev v usposabljanja v vsakem izmed izbranih kompetenčnih 

centrov, 

- doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oz. izboljšan proizvod ali 

storitev v vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oz. prakso,

- pridobiti mednarodna priznanja za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij,

- povečati prepoznavnost slovenskih podjetij, blagovnih znamk in slovenskega dizajna.



Upravičene aktivnosti (I)

a) Vodenje projekta

• vstopno diagnozo stanja v podjetjih ob vključitvi v projekt,

• pripravo in izvedbo načrta dela, v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni partnerstva oz. 
posameznega podjetja,

• spremljanje napredka in merjenje rezultatov ob zaključku projekta

Prednostna področja

A. Osnove dizajn managementa

B. Storitveni dizajn

C. Trajnostni dizajn



Upravičene aktivnosti (II)

b) Razvoj znanj in izboljšave poslovnih:

• usposabljanja z namenom uvajanja sprememb in poslovnih izboljšav v podjetja, 

• spodbujanje uporabe trajnostnega dizajna pri načrtovanju in uporabi proizvoda  oz. storitve,

• uvajanje izboljšav na ravni proizvodov ali storitev, 

• mentoriranje/svetovanje,

• analiza uporabniških izkušenj s podporo strokovnjakov,

• podpora pri razvoju in upravljanju slovenskih blagovnih znamk, 

• sodelovanje na mednarodnih natečajih,

• izboljšave načrtovanja in vodenja razvojnih aktivnosti,

• priprava in vpeljava poslovnih strategij za povečevanje dodane vrednosti izdelkov in storitev 
ter posledično preboj v višji cenovni razred

c) Aktivno sodelovanje partnerjev na področju vodenja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja 
dizajn managementa, promocije trajnostnega dizajna in oblikovanja storitev, izmenjave dobrih 
praks ter drugih ustreznih vsebin.

d) Izvajanje aktivnosti za širšo javnost (razvojne ter promocijske konference, sodelovanje z 
mladimi, študenti, izobraževalnimi institucijami, subjekti inovativnega okolja, …)



Sredstva

- 492.000,00 EUR na KOC (A, B, C)

- Upravičeni stroški od 1.1.2021 do 30.6.2023

- Stopnja sofinanciranja 100 % (DDV ni upravičen strošek)

- Povračilo stroškov na podlagi zahtevka (financiranje za nazaj)



Splošni pogoji (I)

- Vlogo odda vlagatelj (upravičenec) v imenu partnerstva

- ustanovitev pravne osebe za potrebe vodenja projekta (opcijsko),

- sklene pogodbo s skladom (prevzem odgovornosti v imenu partnerstva),

- usklajuje delo partnerstva

- Registrirani 12 mesecev pred objavo JR

- Vsaj 2 zaposlena (PP vsaj 1)

- Delo na črno, FURS, dvojno financiranje, stečaj, prisilna poravnava, likvidacija,… 

- Registrirani po ZGD, zavodi, gospodarske zbornice, obrtno-podjetniške zbornice, 

zadruge, ustanove… 



Splošni pogoji (II)

- De minimis

- < 200.000,00 EUR v obdobju 1.1.2019 – 2021 (na dan preverjanja) + tik pred podpisom pogodbe

- pravilo enotnega podjetja,

- samo za pravne subjekte v Sloveniji,

- združljivo s shemo državne pomoči

- poslovno in finančno sposobnost za izvedbo projekta

- v partnerstvu sodelujoči partnerji nastopajo samo v eni vlogi oziroma partnerstvu!



Enotno podjetje

- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 

drugega podjetja,

- pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 

izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 

navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 

podjetja,

- podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 

»enotno« podjetje.



Posebni pogoji

- najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 7 malih in/ali srednje velikih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti 

uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS); 

- partnerji, ki so v letu 2020 skupaj zaposlovali vsaj 1.500 oseb (stanje na 31.12.2020);

- partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno 

sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta); 

- le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.



Upravičeni stroški (I)

a) Stroški plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu (SSE):

• do 2 polni zaposlitvi za posamezni mesec

• zaposlitev za polni ali polovični delovni čas

• 2.610,00 EUR/mesec dela za polno zaposlitev na projektu,

• 1.305,00 EUR/mesec za polovično zaposlitev na projektu

b) Posredni (operativni) stroški

• 15 % stroškov plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu

• Podrobneje v RD (DA/NE)



Upravičeni stroški (II)
c) Stroški poti za zaposlene na projektu ter udeležbe na usposabljanjih:

• zaposleni v projektni pisarni,

• udeleženci usposabljanj v tujini (prevoz in namestitev),

• organizirani skupinski prevozi (npr. več zaposlenih gre iz enega podjetja v drugo podjetje v Sloveniji 
ali tujini, dijaki, študentje na obisk podjetij/ekskurzijo),

• za izvajalce notranjih usposabljanj (predavatelj gre na sedež podjetja, ki je v drugem kraju) 

d) Usposabljanja in svetovanja

• Zunanja 

• Notranja (SSE 20 EUR/h)

• Obvezna usposabljanja:

• dizajn management znanj (Osnove dizajn managementa za vlagatelje prednostnega področja A, storitvenega 
dizajna za vlagatelje prednostnega področja B ter trajnostnega dizajna za vlagatelje prednostnega področja 
C),

• vodenja, uvajanja sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje,

• učinkovitega trženja.

e) Stroški informiranja in obveščanja

• do 20.000 € brez DDV



Merila za izbor

Merilo Št. 

Točk

1. Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev 43

1. Sestava partnerstva 30

1. Ciljne skupine 20

1. Finančni vidik 7

Skupaj 100

- > 60 točk
- Ločeno točkovanje znotraj prednostnih področij



Formalna popolnost

Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Vloge 

naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže. 

Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci, podpisani s strani zakonitih zastopnikov: 

 Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (.doc)

 Obrazec št. 2: Finančni načrt (.xls)

 Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu (.doc)

 Obrazec št. 4: Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja

Prilog (1, 2 in 3) NE izpolnjujete in ne prilagate k vlogi!



Oddaja vloge

Vlagatelj odda vlogo v imenu celotnega partnerstva. 

Partnerji s podpisom izjave izrazijo zavezujočo namero sodelovanja, v primeru, da bo projekt izbran 

za sofinanciranje. 

Oddaja vloge pomeni, da se partnerstvo strinja s pogoji javnega razpisa in z merili za ocenjevanje. 

Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana do v razpisu predvidenega 

roka.

Priporočeno do vključno 

28.1.2021 do 23:59



Pogosta vprašanja (I)

- Kako poiskati partnerje? Kdo koordinira partnerstvo?

- S kom se lahko povezujemo?

- Kako naj vemo, da se partner v našem partnerstvu ni prijavil še v drugi vlogi?

- Kako naj vemo, da partnerji izpolnjujejo pogoje (poravnani davki npr.)?

- Ali je bolje predložiti dokazila k vlogi ali pustimo, da to naredi sklad po uradni dolžnosti? V 

katerih evidencah sklad preverja pogoje?

- Ali v vlogi prilagamo parafiran partnerski sporazum, pogodbo o sofinanciranju?

- Ali lahko partnerji, ki so člani drugih KOC-ev, partnerji v partnerstvu na tem razpisu?



Pogosta vprašanja (II)

- Ali se sodelovanje v partnerstvu izključuje s prejetimi sredstvi iz drugih razpisov sklada?

- Ali lahko znotraj iste vloge sodelujejo povezana podjetja (mati in hči npr.)?

- Ali so e-usposabljanja upravičen strošek?

- …



zoran.keser@sklad-kadri.si

01 434 15 60

Hvala za sodelovanje!


