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PRAVILNIK O UPORABI JADRNICE JADRALNEGA KLUBA NOVO MESTO 

 
SPLOŠNO 

1. člen 
Ta pravilnik določa pravila in način koriščenja klubske jadrnice. 
 

2. člen 
Klubska jadrnica je namenjena članom Jadralnega kluba Novo mesto za izpopolnjevanje znanja, za sodelovanje 
na regatah in drugih dejavnostih, ki so v skladu s programom dela kluba. 
 
Jadrnico lahko z dovoljenjem upravnega odbora (UO) kluba uporabljajo tudi drugi uporabniki. 
 

3. člen 
Interesenti za uporabo jadrnice iz 2. člena, se lahko prijavijo na proste termine jadrnice preko spletne strani 
jadralnega kluba www.jadralniklub-nm.si, ali osebno na klubskih sestankih skrbniku jadrnice. 
 
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, evidenco in korespodenco 
uporabe, primernim vzdrževanjem jadrnice ter drugimi nalogami v skladu s tem pravilnikom. Skrbnik je o stanjih 
jadrnice dolžan obdobno in po potrebi poročati UO in na letnem občnem zboru.  
 

6. člen 
Delo skrbnika nadzira UO, ki je pristojen tudi za morebitne zamenjave in določitev novega skrbnika znotraj 
mandata.  
 
UPORABA JADRNICE 

7. člen 
Uporaba jadrnice se lahko izvaja le preko usposobljene osebe – krmarja. 

 
8. člen 

Krmar vsake posadke je lahko le polnoletna oseba, ki mora imeti izpit za voditelja čolna, ustrezne izkušnje za 
samostojno plovbo in izkušnje za upravljanje klubske jadrnice. Usposobljenost ugotavlja UO. Seznam 
usposobljenih oseb za krmarja klubske jadrnice UO objavlja na spletnih straneh kluba. 
 

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. V primeru, da obstaja list CHECK IN/OUT, ga je potrebno vsakokrat 
izpolniti. 
 
V primeru nezgode, oz. poškodbe jadrnice, motorja ali opreme, je krmar dolžan, zaradi preprečitve še večje 
materialne škode, takoj ustrezno ukrepati. Prav tako je dolžan nezgodo takoj prijaviti pri pristojnih oblasteh 
(luška kapitanija, policija) in o tem obvestiti skrbnika jadrnice in UO kluba. 
 

10. člen 
Krmar je odgovoren za vso nastalo škodo, ki je povzročena zaradi neustreznega in malomarnega ravnanja z 
jadrnico. Izgubljeno oz. poškodovano opremo je dolžan takoj oz. pri primopredaji jadrnice nadomestiti z 
ustrezno novo 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, izključiti mora 
elektriko ter zagotoviti varen privez. 
 

12. člen 
V primeru nespoštovanja dogovorjenih pravil, se osebi krmarsko mesto odvzame in je disciplinsko odgovoren 
društvu. 

http://www.jadralniklub-nm.si/


 
13. člen 

Izjemoma se dovoli uporaba jadrnice za namene prenočevanja članov kluba, ki nimajo statusa krmarja, o 
katerem odloča skrbnik jadrnice. Oseba, ki koristi jadrnico za prenočevanje je prav tako dolžna spoštovati 
določila iz 10. in 11. člena tega pravilnika. 
 
NADOMESTILO ZA UPORABO JADRNICE 

14. člen 
Uporabniki jadrnice nakažejo prispevek za uporabo v višini, kot je dogovorjen na letni skupščini in je razviden 
na spletnih straneh jadralnega kluba (cenik najema). Znesek uporabe je lahko nižji v naslednjih primerih: 
- članstvo v klubu 5 %, 
- članom, ki prostovoljno delajo v klubu oz. za klub, se delo obračuna kot boniteta in sicer: 
 - funkcija v UO, vodenje blagajne, skrbništvo jadrnice 5 % 
 - funkcija v NO in drugih funkcijah s sklepom zbora članov 3 % 
 - delo pri vzdrževanju jadrnice v višini 50 EUR/dan/min. 8 ur 
- članom in drugim, ki omogočijo klubu pridobitev sponzorskih in donatorskih sredstev, se odobri uporaba 
jadrnice v višini 90 % pridobljenih sredstev. 
Evidenco o bonitetah članov vodi skrbnik jadrnice, potrjuje jo UO. Neizkoriščene bonitete se prenesejo v 
naslednje obdobje. 
 

15. člen 
Uporabniki iz druge in tretje alineje 14. člena imajo možnost uporabe jadrnice v dnevih, ko le-ta ni oddana proti 
plačilu prispevka in udeležena na regati po odločitvi UO. 
 
UDELEŽBA NA REGATAH 

16. člen 
Udeležba na regatah je namenjena članom kluba. Izjemoma se udeležbo na regatah dovoli ostalim udeležencem 
(sponzorji, donatorji, simpatizerji,…) o katerem odloči predsednik kluba. 
 

17. člen 
Za organizacijo regat UO imenuje organizatorja regat pred jadralno sezono za obdobje enega leta. Organizator 
regat je zadolžen za organizacijo ekipe, treninge, prijave na regato in ureditev plačil.  
 

18. člen 
Udeležba jadrnice na regatah se objavi za koledarsko leto na spletnih straneh jadralnega kluba pod oznako 
»koledar regat«, za katerega je pristojen UO in skrbnik. Zainteresirani se lahko za udeležbo na regati prijavijo 
preko spletnih strani ali neposredno organizatorju regat, ki je zadolžen za organizacijo ekipe. 
 

19. člen 
Za popravilo morebitnih nastalih poškodb in izgubljenih predmetov na jadrnici v času regat je predviden rezervni 
sklad, za katerega je zadolžen organizator regat. Vsak udeleženec regate je dolžan vplačevati v rezervni sklad v 
višini 20 EUR/regato.    

 
20. člen 

Krmar na regati je lahko le oseba iz seznama usposobljenih oseb, ki ga objavi UO. Krmar na regati je obvezen 
spoštovati vse obveznosti uporabe jadrnice iz tega pravilnika (členi 9 do 12). 
 

21. člen 
Udeležba na regatah je prvenstveno namenjena izpopolnjevanju članov za pridobivanje veščin, zato se pozicije 
posameznih zadolžitev med člani na regatah menjajo oz. vsakokrat usklajujejo znotraj ekipe v fazi prijave na 
regato. 
 

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

23. člen 
Razlago tega pravilnika daje UO jadralnega kluba. 
 
 
 
Novo mesto, 28.03.2012     Predsednik Jadralnega kluba Novo mesto: 
         Marijan Prešeren, l.r. 


