
PRAVILNIK O UPORABI KLUBSKEGA PREMOŽENJA 

1. Klubsko premoženje: jadrnice, hiša v Piranu, hangarja na Livadi in ostale stvari, ki so v lasti kluba uporabljajo le 

člani kluba. Smatra se za člana kluba JKL vsak, ki ima plačano članarino za tekoče leto. 

2. Jadrnice lahko samostojno uporabljajo le člani kluba JKL, ki imajo priznan oziroma opravljen izpit za krmarja-

jadralca, ostali člani pa le v prisotnosti in pod vodstvom krmarja. 

3. Jadrnice se prvenstveno uporabljajo za tekmovanja-regate, vodenje tečajev, treninge tekmovalcev, propagandne 

namene in potovanja. Kadar se ne načrtuje uporaba jadrnic za eno od zgoraj navedenih možnosti, se lahko 

uporabljajo tudi za rekreacijo in zabavo. 

4. Za vsako jadrnico sta zadolžena vsaj dva krmarja s celotnima posadkama, ki jadrnico uporabljata sporazumno. 

Krmarja sta skupaj s posadkama odgovorna za vzdrževanje in popravilo jadrnice. To so odgovorni krmarji jadrnic. 

5. Odgovorne krmarje imenuje na začetku vsake sezone gospodar, potrdi pa Upravni odbor kluba na podlagi 

Pravilnika o rangiranju tekmovalcev. 

6. Na vsaki jadrnici se vodi dnevnik, kjer se zapisuje. kdo je jadrnico uporabljaj (krmar in posadka), kdaj, v kakšne 

namene (regata, tečaj, potovanje itd.) in kje je jadral. Krmar mora v dnevnik zapisati v kakšnem stanju je jadrnico 

prevzel in v kakšnem stanju jo je pustil. Zapisati mora vse poškodbe na jadrnici in opremi, ki jih je povzročil ali 

opazil. Vse poškodbe na jadrnici in opremi, ki jih je povzročil, mora krmar s posadko v najkrajšem možnem času 

odpraviti. 

7. Na klubskih sestankih se krmarji skupaj s posadkami dogovorijo, kdo in v katerem terminu bo uporabljaj 

določeno jadrnico. V prostih terminih lahko jadrnico uporabljajo tudi drugi krmarji skupaj s svojimi posadkami, 

ki pa imajo enake obveznosti kot odgovorni krmarji. 

8. Vsak odgovorni krmar je obvezen, da odpelje vsaj dva tečaja jadranja spomladi in jeseni. 

9. Odgovorni krmarji se pred začetkom vsake sezone dogovorijo o nastopih na regatah. Vse klubske regatno-

potovalne jadrnice morajo obvezno sodelovati na regatah, ki jih prireja klub. 

10. Če ima kateri od krmarjev posebne zasluge pri nabavi, opremljanju ali izdelavi klubske jadrnice, ga lahko 

gospodar s potrditvijo Upravnega odbora imenuje za odgovornega krmarja za večletno dobo in ima v tem času 

prednost pri uporabi jadrnice za regate, treninge, potovanja, rekreacijo in zabavo. 

 


