
MERILO 

ŠT. 
OPIS MERILA POJASNILO MERILA

MAX ŠT. 

TOČK

100

40 točk

Merila za sofinanciranje inkluzivnih programov JZS - DONACIJA MERCATOR 2021

MERILA/TOČKE

1
Število registriranih članov v programih 

inkluzivnega juda.
Množičnost 40

1 do 10 

članov
10 točk

11 do 20 

članov
20 točk

21 do 30 

članov
30 točk

31 in več 

članov

15 točk
16 in več 

let
20 točk2

Ševilo let neprekinjenega inkluzivnega 

delovanja.
Izkušenost; Trajnost 20 1 do 5 let 5 točk

6 do 10 

let
10 točk

11 do 15 

let

15 točk3

Število skupnostnih akcij. Naštejte in 

kratko opišite skupnostne akcije IJ v 

obdobju od 1.1.2019-31.12.2020 (glejte 

pojasnila).

Spodbujanje inkluzije, 

povezovanje članov 

kluba

15
1 sk. 

akcija
2 točki

2 do 5 sk. 

akcij
5 točk

6 do 10 

sk. akcij
10 točk

10 in več 

sk. akcij

6 do 10 

objav
3

10 in več 

objav
54

Število inkluzivnih objav v javnih medijih 

od 1.1.2019-31.12.2020 (tv, radio, tiskani 

mediji, e-mediji).

Spodbujanje inkluzije 

navzven, zunanji 

partnerji kluba

5 1 objava 1 točka
2 do 5 

objav
2

5
Vključevanje mlajših in starejših 

inkluzivnih judoistov (do 12 let, 12+).

Podmladek, 

medgenracijsko 

sodelovanje, 

vseživljenjskost

10

vsaj 1 

član IJ 

mlajši od 

12 let

5 točk

vsak 1 

točka

11 in več 

tekm.

vsaj 1 

član IJ 

starejši 

od 12 let

5 točk

6
Število udeležencev tekmovalcev na 

Festivalu juda za vse Jožeta Škrabe

Spodbujanje sodelovanje 

na nivoju JZS, veterani, 

slovenski praznik 

prijateljstva.

10
1 do 10 

tekm.

vsak 

dodatne 

0,5 točke

1



POJASNILA:

Izračun vrednosti točk:

Predložitev dokazil:

Roki:

Pojasnila terminov:

Razpoložljiva sredstva:

Ljubljana, 1.3.2021

Pripravila: Potrdila:

Viktorija Pečnikar Oblak, predsednica Komisije za inkluzivni judo pri JZS Darij Šömen, član Komisije za inkluzicni judo pri JZS

in doc. dr. Predrag Ljubotina, zunanji svetovelec Zoran Kos, član Komisije za inkluzicni judo pri JZS

Sredstva iz naslova prodanih risbic, ki so jih narisali otroci zaposlenih v Mercatorju se bodo zbirala od 8. marca 2021. 

Akcija bo zaključena, ko bodo prodane vse risbice.  Po končani akciji bodo inkluzivnim klubom poslane vloge za 

razdelitev donacijskih sredstev z zgoraj opisanimi merili. Rok za oddajo vloge bo naveden na obrazcu.

Inkluziven je tisti judo klub, ki s svojimi programi deluje vključevalno v smeri enakih možnosti za vse.  

Inkluziven judoist je član kluba, ki potrebuje določene prilagoditve in v primeru, da želi in zmore tekmovati, tekmuje v 

programu inkluzivnega juda.

IJ - inkluzivni judo

Skupnostna akcija je lahko: delo s prostovoljci, piknik, novoletni zaključek, demo nastopi, judo na tgu, klubska 

tekmovanja, sodelovanje v organih kluba, skupni treningi, delo s skupinami IJ izven kluba, povezovanje z drugimi 

organizacijami) v katerih so sodelovali inkluzivni judoisti.

Inkluzivni klubi 80% - poraba po planu kluba; JZS - Komisija za inkluzivni judo 20% - planirana poraba za promocijo IJ 

(spletna stran JZS), skupnostne akcije (tekme, priprave), razvojni programi, koordinacija IJ

Na podlagi seštevka točk vseh prijaviteljev bo določena vrednost točke. Na ta način bodo med prijavitelje razdeljena 

razpoložljiva sredstva.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana na podalgi naslednjih dokazil: materialni stroški (rekviziti, judogi, 

ipd.); stroški trenerjev, ki delujejo v inkluzivnih skupinah (računi za delo, potni stroški, dnevnice); stroški prostovoljcev, 

ki delujejo v inkluzivnih skupinah  (potni stroški, dnevnice); stroški najema prostora, kjer se izvajajo programi 

inkluzivnega juda; stroški promocije inkluzivnega juda; stroški skupnostnih akcij (opis projekta); stroški tekem 

inkluzivnega juda; stroški inkluzivnih taborov, izletov ipd.
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