
 

 

 
 
Številka: 024-7/2020-32 
Datum: 19. 4.2021 
 

Na podlagi 12. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Predloga končnih prejemnikov 
sredstev št. 024-7/2020-31 z dne 16. 4. 2021, ki ga je pripravila strokovna komisija za pripravo besedila 
javnega razpisa in izvedbo postopka javnega razpisa Kompetenčni center za design management KCDM 
3.0 (JR KCDM 3)«, izdajam naslednji 
 
 

S K L E P 

o potrditvi predloga končnih prejemnikov sredstev št. 024-7/2020-31  z dne 16. 4. 2021 ter  
o dodelitvi sredstev končnim prejemnikom na JR KCDM 3, 

objavljenem dne 18. 12. 2020 v Uradnem listu RS št. 191/2020 in na spletni strani Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 

 

 
Potrdi se Predlog končnih prejemnikov sredstev št. 024-7/2020-31  z dne 16. 4. 2021 (v nadaljevanju 
predlog), podan s strani strokovne komisije za pripravo besedila javnega razpisa in izvedbo postopka 
javnega razpisa Kompetenčni center za design management KCDM 3.0 (JR KCDM 3) in se končnim 
prejemnikom dodelijo sredstva sofinanciranja v višini 1.476.000,00 EUR. 
 

Obrazložitev 
 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad) je 
dne 18. 12. 2020 na spletnih straneh sklada objavil javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje 
vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za dizajn management (JR KCDM 3)«.  
 
Strokovna komisija je po opravljenem postopku izbora prejemnikov sredstev direktorici sklada podala 
Predlog končnih prejemnikov sredstev št. 024-7/2020-31 z dne 16. 4. 2021 iz katerega izhaja, da se 
izbere tri (3) vloge, in sicer glede na najviše doseženo število točk znotraj posameznega prednostnega 
področja. Znotraj prednostnega področja »A) Osnove dizajn managementa«, se izbere vloga 11091-
5/2020, vlagatelja NEC Notranjski ekološki center, Cerknica, ki je zbrala 95,76 točk. Znotraj 
prednostnega področja »B) Storitveni dizajn«, se izbere vloga 11091-6/2020, vlagatelja Gigodesign 3 
d.o.o., ki je zbrala 94 točk. Znotraj prednostnega področja »C) Trajnostni dizajn«, se izbere vloga 11091-
7/2020, vlagatelja CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV, ki je zbrala 98,26 točk. 
 
S tem sklepom se Predlog končnih prejemnikov sredstev št. 024-7/2020-31  z dne 16. 4. 2021, podan s 
strani strokovne komisije za pripravo besedila javnega razpisa in izvedbo postopka javnega razpisa 
Kompetenčni center za design management KCDM 3.0 (JR KCDM 3) potrdi in se končnim prejemnikom 
dodelijo sredstva sofinanciranja v višini 1.476.000,00 EUR. 
         

 
Irena Kuntarič Hribar 
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Priloga: Predlog končnih prejemnikov št. 024-7/2020-31  z dne 16. 4. 2021 
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