
SŽJ 2009-2012 

SŽJ-zap-seje-2-20090723 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZA ŽENSKO JADRANJE (SŽJ) 
 
 
Prizorišče in 
termin seje 
 
 
 
Prisotne 
 
 
 
 
Kratek povzetek 
seje 
 
Sklepi 2. seje 

Marina Portorož 
23.07.2009 
19:00 
 
 
Vesna Dekleva (predsednica) 
Živa Pišot 
Katarina Kerševan 
 
 
Tokratni sestanek je bil namenjen analizi realizacije sklepov prejšnjega 
sestanka in formulaciji kratkoročnih ciljev: 
 
1.  PRETEKLA SEJA 
 Iz zapisnika 1. seje je Vesna realizirala sklep št. 3, ostali sklepi so bili 

realizirani le delno, saj so bili večino namenjeni razmisleku v smislu 
oblikovanja in formuliranja plana dela. Nerealizirane sklepe smo 
zapisale kot sklepe 2. seje, kar naj sicer ne bi bila redna praksa. 

 
2.  BAZA JADRALK 
 Do prihodnje seje Katarina Kerševan oblikuje bazo jadralk na 

jadrnicah (brez jadrnic razreda Optimist), razvrščenih v neolimpijske 
kategorije. Baza bo predvidoma vključevala kategorije: 

 - ime in priimek, 
 - letnik rojstva, 
 - jadralski razred, 
 - elektronski naslov in/ali številko mobilnega telefona, 
 - jadralski klub. 
 
3.  SPLETNA STRAN 
 - spletna stran bo zaenkrat statična 
 - predstavitev delovanja SŽJ (namen, načrti) 
 - predstavitev predsednice in članic (kratek opis + kontakt) 
 - kontakti (3 x osebni kontakt + info) 
 - v načrtu prehod na aktivno spletno stran (forum, ChampinChip, …) 
 - podrobnejši načrt in razdelitev nalog opravimo prihodnjič 
 
4.  MOTO 
 V kolikor do prihodnje seje ne pripravimo drugih predlogov, ostane na 

tej seji izbran moto (avtorica: Vesna Dekleva): 
 “Pazi, ženska za krmilom!” 
 
5.  LOGO 
 Dokler JZS ne prenovi celostne podobe, bo logo SŽJ sestavljen iz loga 

JZS z “ženskim” dodatkom. 
 
6.  ChampinChip 
 Živa se pozanima o vsem na temo ChampionChipa (pravice za objavo 

on-line posnetkov na spletni strani SŽJ, linki,… 
 
7.  FORUM 
 Katarina se pozanima, kako je s postavitvijo in moderiranjem foruma, 

z namenom ocene časovnega vložka v sam forum. Na podlagi te 
ocene se dalje odločimo ali forum vzpostavimo in če da, kdaj. 
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 8.  PLAN DELA 2010 
 Okvirni plan dela smo oblikovale, do prihodnje seje vsaka poda 

konkretne predloge za posamezne alinee 
 - vzpostavitev in ohranitev kontakta z deklicami, ki so v tekočem letu 

končale šolo jadranja  
 - prehod s statične na dinamično (aktivno) spletno stran 
 - organizacija dveh dogodkov (pomlad+jesen, vsebina?) 
 -  marketinški material 
 - ob morebitnem prehodu JZS na novo celostno podobo, ta prehod 

opravimo tudi v okviru SŽJ 
 
9.  SŽJ EVENT 2009 
 - predlagan za mesec november (po končani jadralski sezoni in pred 

“veselim decemborm” 
 - vsebina? (predloge podati do prihodnje seje) 
 - smernica za vsebino vabila: “kljub temu, da ste poleti jadrali 1 

teden, lahko spoznate vrhunske jadralke”. 
 

10. PISNI PREDLOG JZS-ju 
 Formulirati in JZS-ju poslati pisni predlog organizacije dogodka, kjer 

bi se (JZS) jadralcem predstavila z vsemi svojimi organi. Tako bi se 
spoznali vsi, ki v JZS delujemo in se obenem jadralcem predstavili kot 
njihova krovna organizacija. Predlog pripravi Katarina in ga pošlje 
Vesni v nadaljnjo obravnavo. 

 
11. PRIDOBITEV LASTNIH SREDSTEV 
 Na JZS v pisni obliki naslovimo vprašanji, ki se glasita: 

 “Ali sme SŽJ za organizacijo v planu dela predvidenih 
prireditev/dogodkov pridobiti poleg sredstev s strani JZS tudi lastna 
sredstva? Če da, pod kakšnimi pogoji?” 

 
12. Vesna kontaktira Natalijo Gulič z namenom pridobitve podatkov o 

deklicah oz. otrocih, ki so obiskovali šolo jadranja ( v obdobju?). 
 
13. PRIHODNJA SEJA 
 Prihodnja seja SŽJ je predvidena za začetek septembra 2009, 

dokončen termin določimo naknadno 
 
Zapisnik pripravila: Katarina Kerševan, 02.08.2009 
Zapisnik potrdila:  Vesna Dekleva, 10.08.2009 
 
 


