
PRAVILNIK O UPORABI JADRNICE SEASCAPE 18 JADRALNEGA KLUBA NOVO MESTO 

 

SPLOŠNO 

1.člen 

Ta Pravilnik o uporabi določa pravila in način koriščenja klubske jadrnice Seascape 18. 

2.člen 

Klubska jadrnica je namenjena članom Jadralnega kluba Novo mesto za udeležbo in sodelovanje na 

regatah, izpopolnjevanje znanja, rekreacijo ter izvedbo tečajev jadranja in drugih dejavnostih, ki so v 

skladu s programom dela kluba. Za uporabo jadrnice je potrebno nakazati nadomestilo za uporabo kot 

prispevek klubu. Višino nadomestila potrdi UO in predstavlja prihodek za dokup, vzdrževanje in 

zamenjavo opreme. Nadomestilo za uporabo se lahko pokrije tudi z boniteto, ki jo član kluba pridobi s 

prostovoljnim delom za klub. Nadomestila ne plačujejo udeleženci tečajev jadranja, kjer je le ta že 

vključena v ceno tečaja. 

3.člen 

Interesenti za uporabo jadrnice iz 2.člena se lahko prijavijo na proste termine uporabe pri skrbniku 

jadrnice osebno na klubskih sestankih, preko e-pošte ali telefona. 

 

SKRBNIŠTVO JADRNICE 

4.člen 

Skrbništvo nad jadrnico opravlja član kluba, ki ga za to mesto imenuje UO za 4 letni mandat. 

5.člen 

Naloga skrbnika je gospodarjenje z jadrnico, t.j. skrb nad ustreznim stanjem jadrnice, za katero vodi 

ladijski dnevnik, ki se nanaša na tehnične zadeve, evidenco uporabe, primernim vzdrževanjem jadrnice 

ter drugimi nalogami v skladu s tem pravilnikom. Skrbnik je o stanju jadrnice dolžan redno poročati UO 

in letnemu Občnemu zboru članov. 

6.člen 

Delo skrbnika nadzira UO, ki je pristojen tudi za morebitne zamenjave in določitev novega skrbnika 

znotraj mandata. 

UPORABA JADRNICE 

7.člen 

Jadrnico sme uporabljati le usposobljena oseba – krmar. 

8.člen 

Krmar  je lahko le polnoletna oseba, ki ima opravljen izpit za voditelja čolna, ustrezne izkušnje za 

samostojno plovbo in izkušnje za upravljanje klubske jadrnice. 

9.člen 



Krmar je pri prevzemu in predaji jadrnice dolžan opozoriti na vse pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih 

je opazil v času uporabe jadrnice, skrbniku jadrnice. Skrbnik pripravi check listo, ki je obvezna pred 

vsako primopredajo jadrnice. Krmar izpolnjeno in podpisano check listo vrne ob predaji skrbniku. V 

primeru nezgode, oz. poškodbe jadrnice, motorja ali opreme, je krmar dolžan takoj ukrepati v smislu 

preprečitve dodatne škode in nezgodo takoj prijaviti pri pristojnih oblasteh (luška kapetanija, policija) 

in o tem obvestiti skrbnika jadrnice in UO kluba. 

10.člen 

Krmar  je pri uporabi jadrnice dolžan upoštevati trenutno stanje opreme in temu primerno prilagajati 

obremenitve. Krmar je odgovoren za vso nastalo škodo, ki je povzročena zaradi neustreznega ali 

malomarnega ravnanja z jadrnico. Izgubljeno oz. poškodovano opremo je dolžan takoj, oz. pri 

primopredaji jadrnice nadomestiti z ustrezno novo opremo na lastne stroške, oz. v primeru večje 

nezgode izpeljati vse postopke za povrnitev škode preko zavarovalnice. 

11.člen 

Krmar je dolžan ob primopredaji oz. odhodu zapustiti jadrnico zaklenjeno, čisto in pospravljeno ter 

zagotoviti varen privez ali ustrezno parkiranje (jadrnica na prikolici). 

 
UDELEŽBA NA REGATAH 

 
12.člen 

 
Udeležba na regatah s klubsko jadrnico je dovoljena, če je krmar ali vsaj polovica posadke članov 
Jadralnega kluba Novo mesto s plačano članarino. 
 

13.člen 
 

Vse nagrade in priznanja, ki se jih pridobi na regatah v imenu Jadralnega kluba Novo mesto, so last 
kluba. 
 

14.člen 
 

S sprejemom tega pravilnika preneha delovanje prejšnjega, ki je bil sprejet in v veljavnosti od 28. 03. 
2012. 
 
 
 
 
 
 
Novo mesto, 27.05.2021                                                                                   Matjaž Fink, 

predsednik Jadralnega kluba Novo mesto 


