
 
 
 

PRAVILNIK  O UPORABI  
DRUŠTVENIH PROSTOROV IN PLOVIL 

 

 

UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

 
(kratice in izrazi) 

 
BD Sidro – Brodarsko društvo Sidro 
IO – izvršni odbor društva 
ČLAN - član društva  je vsak posameznik z redno poravnano letno članarino 
SKRBNIK – skrbnik je član društva odgovoren za posamezno plovilo 
PLOVILO – je vodno plovilo za namenjeno prevozu oseb po vodi na vesla ali jadra 
MOTORNI ČOLN – je plovilo na motorni pogon 
AKREDITACIJA – je pridobitev potrdila, da uporaba plovila ustreza zahtevam varne uporabe 

 
 

(član, uporabnik) 
Član društva (v nadaljevanju: član) je vsak posameznik z redno poravnano letno članarino. 
S podpisom pristopne izjave in plačilom redne članarine, član potrjuje, da je seznanjen z vsebino tega pravilnika. 
 
V Pravilniku o uporabi društvenih prostorov in plovil (v nadaljevanju: pravilnik) uporabljeni izrazi član, uporabnik in 
drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so nevtralni in se uporabljajo za moške in ženske. 
 

2. člen 
(predmet urejanja) 

Pravilnik ureja pravice in obveznosti članov glede uporabe društvenih plovil in prostorov in druga skupna vprašanja v 
zvezi z upravljanjem lastnine društva. 
 

UPORABA DRUŠTVENIH PLOVIL 
3. člen 

(lastništvo in evidenca plovil) 
Večina plovil so last Brodarskega društva Sidro ter so na razpolago vsem članom. Posamezna plovila, ki so last 
aktivnih članov, so prav tako v a razpolago vsem članom. Vsako plovilo ima imenovanega skrbnika.  
Seznam plovil in podatki o skrbnikih plovil so objavljeni na spletni strani www.bdsidro.si ter na oglasni deski na 
Društvu. 
 

( pravica do uporabe) 
Pravico do uporabe posameznega društvenega plovila imajo akreditirani člani. Akreditacijo lahko pridobi vsak član za 
posamezno plovilo s strani skrbnika. 
Sklep o pravici do uporabe društvenega plovila izda IO BD Sidro Maribor. 
 

Samostojna uporaba društvenih plovil se dovoli članom, ki so dolgoletni uporabniki plovil in tistim akreditiranim članom, 
ki se jim uporaba plovila odobri po predhodnem zaprosilu skrbnika. Seznam vseh članov, ki imajo dostop do uporabe 
društvenih plovil, vodi IO.  
 
Če je član društva mladoleten, je poleg dovoljenja dveh izkušenih članov društva potrebna tudi privolitev staršev oz. 
skrbnikov. 
 

4. člen 
(odgovornost uporabnika društvenega plovila) 

Vsak uporabnik je sam odgovoren za presojo lastne pripravljenosti v danih razmerah. Pred uporabo društvenega 
plovila je dolžan preveriti varnostno opremo (svojo in ostalih na plovilu), primernost vremenskih in vodnih pogojev za 
plovbo ter tehnično neoporečnost plovila. 
Uporaba društvenih plovil pod vplivom alkohola je STROGO prepovedana! 
 
Za škodo, ki nastane uporabniku in tretjim osebam zaradi kršitve pravil tega pravilnika, je odgovoren uporabnik sam 
in je dolžan škodo sam tudi povrniti.  
 
 

DOLŽNOSTI UPORABNIKOV 
5. člen 

(obvezna uporaba osebne varnostne opreme) 
Društvena plovila je dovoljeno uporabljati izključno ob obvezni uporabi ustrezne osebne varnostne opreme, letnemu 
času in vremenskim razmeram primerne obleke in rešilnega jopiča. 
Za izbiro ustreznega rešilnega jopiča odgovarja uporabnik sam.   
 
Uporabnik je pred izplutjem dolžan preveriti pretok reke HE Mariborski otok. Plovil ni dovoljeno uporabljati ob pretoku 
Drave nas 500 m3/s. Podatki so redno objavljeni na spletnem naslovu www.bdsidro.si in https://www.dem.si/sl/pretoki/  

 
 

6. člen 
(preverjanje vremenskih pogojev za plovbo) 

Uporabnik je dolžan pred vsakim izplutjem preveriti vremenske pogoje.  
Za presojo ustreznosti vremenskih pogojev je odgovoren vsak uporabnik sam. 
Vremensko prognozo lahko preveri na spletnem naslovu: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet 
 

7. člen 
(vodenje Dnevnika uporabe društvenih plovil) 

Uporabnik je dolžan vsako izplutje zabeležiti v Dnevnik uporabe društvenih plovil (v nadaljevanju: dnevnik). Dnevnik 
je izobešen na vidnem mestu ob vratih v hangar. 
 
Zabeleži se: DAN IN URA IZPLUTJA TER URA VRNITVE. Če je na plovilu več oseb, se poimensko zabeleži prisotnost 
vseh na plovilu.  
 
Pred vsakim izplutjem mora član preveriti tehnično neoporečnost plovila, morebitno poškodbo na plovilu pa vpisati v 
dnevnik. V dnevnik se vpiše tudi stanje plovila ob vrnitvi.  
 

8. člen 
(odpravljanje napak) 

Vse poškodbe na plovilu in opremi, ki jih je povzročil pri uporabi, mora član seznaniti skrbnika plovila ter jo v najkrajšem 
možnem času odpraviti.  

http://www.bdsidro.si/
http://www.bdsidro.com/
https://www.dem.si/sl/pretoki/
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet


 
9. člen 

(uporaba društvenih plovil za več oseb) 
V primeru uporabe društvenih plovil za več oseb je treba pred izplutjem določiti skiperja, ki se odloči o ustreznosti 
vremenskih pogojev, tehničnem stanju plovila in poteku plovbe ter je odgovoren za uporabo ustrezne varnostne 
opreme in varnosti vseh na plovilu. 
 
V primeru uporabe društvenih plovil za več oseb, so lahko na plovilu prisotni tudi nečlani društva. O primernosti 
sestave posadke odloča skiper, ki odgovarja za ravnanje posadke. 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
10. člen 

(uporaba društvenega plovila izven matičnega območja) 
Člani društva lahko društvena plovila pod zgoraj navedenimi pogoji uporabljajo tudi izven matičnega območja reke 
Drave v področju Maribora in okolice.  
 
Uporabo je treba najaviti vsaj 14 dni pred odhodom na e-naslov: bdsidro@gmail.com (v nadaljevanju: društveni e-
naslov). 
 
Najavo uporabe društvenega plovila izven matičnega področja obravnava in odobri IO društva na dopisni seji. 
Finančno nadomestilo za dan uporabe takšnega plovila je 10 EUR/dan. 
 
Prva prijava ima prednost.  
V primeru društvenih obveznosti (regate, sponzorski dogodki ipd.) uporaba plovila, ki je predvidena za društvene 
obveznosti, ni možna. 
 
 

11. člen 
(uporaba društvenih motornih čolnov) 

Društvene motorne čolne lahko uporabljajo le člani, ki imajo opravljen izpit za voditelja čolna.  
Pri uporabi plovil je potrebno upoštevati omejitve glede uporabe na celinskih vodah. 

 
 

12. člen 
(društveni hangar) 

Dostop do društvenega hangarja imajo le člani društva. 
 
V društvenem hangarju so v naslednjem prednostnem vrstnem redu shranjeni: društvena plovila in oprema, 
tekmovalna plovila in pripadajoča oprema aktivnih in verificiranih športnikov – članov, ter plovila in pripadajoča oprema 
zaslužnih članov društva.  
 

13. člen 
(uporaba društvenih prostorov izven hangarja) 

Dostop do društvenih prostorov izven hangarja imajo le člani društva.  
 
Člani društva lahko uporabljajo društvene prostore izven hangarja za hrambo plovil in pripadajoče opreme. Pred 
prihodom plovila je potrebno prihod najaviti na društveni e-naslov bdsidro@gmail.com. V primeru prezasedenosti 
društvenih prostorov IO BD Sidro Maribor določi, katera plovila je potrebno odstraniti. Hramba plovil se obračunava 
skladno s cenikom stojnine plovil. 
 

14. člen 
(dostop do društvenih prostorov) 

IO imenuje člane društva, ki imajo dostop do ključev društvenih prostorov.  
V primeru, če želi član društva uporabljati plovilo ali društveni prostor in nima dostopa do društvenih prostorov, se za 
dostop osebno dogovori z enim izmed članov, ki imajo dostop.   
 
IO vodi seznam uporabnikov društvenih plovil, seznam izkušenih (kompetentnih) članov in seznam lastniških plovil, ki 
so shranjena v društvenih prostorih. 
 

KONČNE DOLOČBE 
15. člen 

Pravilnik o uporabi društvenih plovil in prostorov je dostopen na vidnem mestu v hangarju in na spletni strani društva.  
 
Dnevnik uporabe društvenih plovil je dostopen na vidnem mestu v hangarju.  
 

16. člen 
Pravilnik o uporabi društvenih prostorov in plovil stopi v veljavo takoj po sprejemu na IO BD Sidro Maribor in je veljaven 
do spremembe na IO BD Sidro Maribor.  
 

 
 
 
Datum: 28. april 2021 

Podpisnik: 
Predsednik BD Sidro 

Stojan Skalicky 
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