ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR

________________________________________________________________
Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS št. 42/2007) in v skladu z
11. členom Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS št.
84/2007), je direktor javnega zavoda Športni objekti Maribor, dne 2.1. 2013 sprejel naslednji

KOPALIŠKI RED
kopališče Pristan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S kopališkim redom upravljavec določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci
kopališča, da bi jim bila zagotovljena varnost in varovanje zdravja. Kopališki red je izobešen na
vidnem mestu pri blagajni in vsak obiskovalec kopališča ga je dolžan upoštevati.
Kopališče Pristan je letno kopališče, začetek in konec kopalne sezone določi upravljavec vsako
leto posebej in objavi na vhodu v kopališče.
Vodstvo kopališča si pridržuje pravico, da v primeru določenih vnaprej napovedanih dejavnosti
(prireditve, tekmovanja in potapljaški tečaji) zapre posamezen bazen, o čemer obiskovalce
seznani z obvestilom na vidnem mestu.
Vodstvo kopališča si pridržuje pravico, da spremeni obratovalni čas savne, v primeru upada
obiska, o čemer obiskovalce seznani z obvestilom na vidnem mestu.
2. člen
Ta kopališki red določa:








ime kopališča
vrsto kopališča
obratovalni čas kopališča
dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču in ob njem
način uporabe kopaliških objektov, naprav, prostorov ter vodnih površin
higienski red na kopališču
odgovornost za škodo.

II. OSNOVNI PODATKI
3. člen
Ime kopališča: kopališče PRISTAN, Koroška cesta 33, 2000 Maribor.
Vrsta kopališča: veliko bazensko dvoransko kopališče.
Lastnik kopališča: Mestna občina Maribor.
Upravljavec kopališča: javni zavod Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor.
Skupna površina kopališča: 3.480 m2.
Skupna površina kopalnih vod: 1.875 m2.
Največje dovoljeno število kopalcev na kopališču: 535.

4. člen
Obratovalni čas kopališča:
OBJEKT
SREDNJI
in MALI
BAZEN
OLIMP.
BAZEN

Ponedeljek

SAVNA

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

7 – 22

7 – 22

7 – 22

7 – 22

7 – 22

8 - 21

8 - 20

8 – 16

8 - 16

8 – 18

8 – 16

8 - 16

10 - 20

8 - 20

Zaprto

13 – 21
mešana

13 – 21
ženska

9 – 21
mešana

9 – 21
ženska

8 – 21
mešana

8 – 20
mešana

5. člen
Prostori v kopališču Pristan:
1. bazenski kompleks
2. savna in masažna soba

III.

BAZENSKI KOMPLEKS
6. člen

Bazenski kompleks kopališča Pristan obsega:
1. vodne površine za otroke – čofotalnik:
- dimenzije: krog premera 6m (30m 2 )
- globina vode: 10cm
- temperatura vode: 31°C
2. vodne površine za neplavalce oz. plavalce– mali bazen:
- dimenzije:17m x 10m (170m2)
- globina vode: 26cm do 1,07m
- temperatura vode: 31°C
3. vodne površine za plavalce – srednji bazen:
- dimenzije: 25m x 17m (425m2)
- globina vode: 2m do 4m
- temperatura vode: 29,5°C
4. vodne površine za plavalce – olimpijski bazen:
- dimenzije: 25m x 50m (1.250 m2)
- globina vode: 2m
- temperatura vode: 26°C
Ob bazenih so na vidnem mestu nameščeni kopališki znaki, ki so jih obiskovalci dolžni
spoštovati in upoštevati. Kopalci morajo prav tako dosledno upoštevati in spoštovati napise,
obvestilne table, ki opozarjajo na nevarnosti in prepovedujejo določena ravnanja ter spoštovati
znake, ki obveščajo kopalce na določene obveznosti.
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7. člen
V primeru, da želijo obiskovalci kopališča Pristan dodatne informacije lahko le – te dobijo od
zaposlenih na kopališču (kopališko osebje). V primeru kršitve oz. nespoštovanja kopaliških
znakov in kopališkega reda, so obiskovalci odgovorni za morebitne posledice.

IV.

SAVNA
8. člen

V kopališču Pristan savna obsega 160m 2 in so obiskovalcem na razpolago:
1. infrardeča savna: posebna tehnologija vira infra rdečega sevanja - z električnimi grelci, ki
ogrejejo telo in prodrejo v telo do 4 cm pod kožo. Temperatura: 40 - 60°C
2. mala finska savna: temperatura 80 - 90°C
3. parna savna: 45°C in 100% vlažnost
4. velika finska savna: 50 - 60°C
5. kneipp vroči bazen: 40 - 42°C
6. kneipp hladen bazen: 10 - 12°C
7. whirlpool: 35°C

V. PRAVILA OBNAŠANJA IN UPORABE KOPALIŠKIH POVRŠIN, KOPALIŠKIH
PROSTOROV TER POSEBNA OPOZORILA O OMEJITVAH UPORABE
VODNIH POVRŠIN
9. člen
Določbe kopališkega reda so osnova navodilom in odredbam vodstva kopališča pri vzpostavljanju
varnosti, reda in čistoče v kopališču, ki je namenjeno za rekreativno in športno uporabo vodnih
površin.
SLEHERNI UPORABNIK (kopalec, športnik ali samo obiskovalec) SE JE DOLŽAN VESTI
TAKO, DA S SVOJO AKTIVNOSTJO NE MOTI OKOLICE, ZATO NAJ
SAMODISCIPLINIRANO UPOŠTEVA PRAVICO SLEHERNEGA DO USTREZNEGA
POČITKA IN REKREACIJE.
Z nakupom vstopnice se obiskovalec obvezuje, da se bo držal določil kopališkega re da ter da bo
upošteval vsa navodila oz. odredbe, ki se izdajajo z namenom zagotovitve varnosti obiskovalcev
in varnosti obratovanja kopaliških naprav.

10. člen
Kopaliških prostorov in naprav ne smejo uporabljati osebe Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI,
NEVARNIMI KOŽNIMI IZPUŠČAJI, DUŠEVNO BOLNI, EPILEPTIKI, VINJENE OSEBE
in takšne osebe, pri katerih je mogoče pričakovati, da bodo s svojim obnašanjem povzročale nered
na območju kopališča.
Otroci do 12 leta imajo vstop v kopališče samo v spremstvu polnoletne osebe.
Otroci do 3. leta starosti morajo v bazenu obvezno uporabljati kopalke ali kopalne plenice.
Otrokom do 15. leta starosti je vstop v savno prepovedan.
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11. člen
V kopališču Pristan je OBVEZNO:
-

upoštevanje določb Kopališkega reda
upoštevanje navodil vodstva kopališča, kopališkega osebja in reševalcev
upoštevanje navodil za uporabo savne
upoštevanje kopaliških znakov in obvestilnih tabel
uporabljati bazene in kopališke naprave v skladu z navodili in s svojimi sposobnostmi
vstop in izstop skozi magnetno kontrolo
higiensko tuširanje in razkuževanje nog pred vstopom v bazen
nošenje kopalk v bazenu
nošenje čistih plastičnih obuval.

12. člen
Na osnovi določil Zakona o varstvu pred utopitvami kopalec NE SME:
-

onesnaževati vode in drugih površin kopališča
uporabljati kopaliških naprav na način, ki je nevaren njegovemu življenju oz. zdravju in
ogroža druge kopalce.

13. člen
POOBLASTILA kopališkega reševalca:
-

daje prvo pomoč obiskovalcem kopališča
vzdržuje red v skladu s predpisi in Kopališkim redom
odpravlja vzroke, ki bi lahko privedli do nastanka nevarnosti za obiskovalce
zahteva, da kopališče zapusti oseba, ki kljub opozorilom ogroža varnost in krši Kopališki
red
ugotovi istovetnost obiskovalca, ki krši zakonske določbe in ga prijavi pristojnemu
inšpekcijskemu organu ali policiji.

14. člen
V kopališču Pristan JE PREPOVEDANO:
-

vstop osebam, ki so pod vplivom alkohola, drog in poživil,
vstop osebam z veneričnimi in kožnimi obolenji
imeti neposredne telesne stike med obiskovalci in kopalci,
vnašati hrano, pijačo in steklene predmete,
kaditi v prostorih kopališča
hoditi s čevlji po bazenskem kompleksu in v savni
barvanje las, opravljanje druge kozmetične ali lepotilne dejavnosti razen v tistih prostorih, ki
so za to namenjeni;
pljuvati v bazen ter onesnaževati vodo v bazenih;
potapljati druge kopalce, jih suvati v bazene ali jih kako drugače nadlegovati v vodi ali izven
vode;
na bazenskih stopnicah ali držalih telovaditi;
razbijati steklenice ali druge predmete;
odmetavati papir, ostanke hrane ali podobne odpadke izven za to postavljenih košev;
vstopati v službene prostore kopališča,
ovirati druge obiskovalce pri koriščenju kopaliških uslug;
se igrati z žogo v bazenih;
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-

vršiti malo in veliko potrebo izven sanitarnih prostorov (WC);
na območju kopališča je strogo prepovedano nemoralno vedenje;
nadlegovati kopališko osebje pri delu,
kopanje otrok brez kopalk ali posebnih kopalnih pleničk
kopanje v kratki majici in kratkih hlačah
uporaba monoplavuti izven treningov oz. kadar je bazen poln kopalcev
voditi živali v kopališče
skakanje v vodo in plavanje v vodo, razen kadar to dovoli reševalec oz. redar.
kopanje v bazenih z namaščenim telesom z raznimi kremami in olji, če se pred tem kopalec ni
temeljito umil pod prho
uporaba skakalnice, če ni uradno odprta
fotografiranje in snemanje na bazenih in v prostoru s tuši in sanitarijami
puščanje koles v notranjih prostorih kopališča.
15. člen

V bazenih ni dovoljeno uporabljati kopalnih čevljev, plavalnih plavuti in mask za potapljanje
razen takrat, ko so organizirani tečaji, treningi športnih klubov ali tekmovanja.
Pri kopanju morajo imeti otroci kopalke na sebi. Otroci do 3. leta starosti morajo v bazenu
obvezno uporabljati kopalke ali kopalne plenice.
16. člen
Obiskovalci morajo opustiti vse, kar bi lahko povzročalo nemire in kalilo javni red in mir v
kopališču.
Kršitelje bo vodstvo kopališča pozvalo na odgovornost in jih tudi odstranilo s kopališča brez
povrnitve cene vstopnice.
17. člen
Neplavalci in slabi plavalci lahko uporabljajo samo mali bazen.
Skakanje v vodo z roba bazena ni dovoljeno, ker moti ostale kopalce in predstavlja določeno
nevarnost, (vodstvo kopališča ne odgovarja za morebitne nesreče pri skokih v vodo).
Skakanje v vodo in plavanje pod vodo lahko izjemoma dovoli reševalec iz vode za organizirane
skupine ali v posebnih okoliščinah.
V primeru nenadne slabosti ali nezgode je treba takoj poklicati prvo dosegljivo osebo med
kopališkim osebjem. Če kdo simulira nesrečo (utopitev), ga mora vodstvo kopališča pozvati, naj
takoj zapusti kopališče; če se upira, se ga odstrani s pomočjo policije.
18. člen
Upravljavec kopališča zagotavlja varnost kopalcem s stalnim nadzorom nad bazeni z
usposobljenimi reševalci iz vode in z redarjem, katerih navodila in odredbe morajo kopalci
upoštevati.
Reševalec iz vode je dolžan opozarjati kopalce na spoštovanje predpisov o varnosti v urejenih
kopališčih ter kopališkega reda:
-

neprekinjeno opazovati območje, kjer lahko nastane neposredna nevarnost ter v primeru le -te
takoj začeti z reševanjem,
reševati v vseh primerih, ko je varnost kopalca v vodi ali ob bazenu ogrožena,
dajati prvo medicinsko pomoč pri utapljajočih in vseh drugih poškodovanih na kopališču ter
poskrbeti za njihovo nadaljnjo medicinsko oskrbo.
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19. člen
Skakalnica na srednjem bazenu je fizično vsak dan zaprta. Odpre se izključno takrat, kadar pride
kakšna organizirana skupina in reševalec oceni, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Med njenim
obratovanjem mora biti prisoten ustrezno označen redar. Obratovanje skakalnice mora biti
vpisano v dnevnik reševalca iz vode.
Skakalnico odpre reševalec pod pogoji:
- zraven skakalnice stoji ustrezno označen redar
- prostor v vodi je zavarovan s plavalno progo
- na bazenski ploščadi je postavljena obvestilna tabla »Zaprto zaradi skokov v vodo«.
20. člen
Odgovorna oseba na kopališču mora skrbeti, da bodo poglavitne točke Kopališkega reda
objavljene na ustrezni tabli.
Te
-

točke so:
ime kopališča,
vrsta kopališča,
namembnost vodnih površin,
tloris kopališča z legendo,
temperatura vode in zraka,
obratovalni čas kopališča,
cenik storitev kopališča.

VI. OBRATOVALNI IN KOPALNI ČAS
21. člen
Bazeni, savna in kopališke naprave so odprti v času, ki ga določi upravljavec kopališča in je
posebej objavljen v kopaliških prostorih in na blagajni kopališča.
Upravljavec kopališča vsako leto določi obratovalni čas za kopališče, ki ga lahko zaradi izrednih
okoliščin tudi spremeni.
Če so bazeni prepolni kopalcev ali pa med športnimi prireditvami, ko bi lahko bila ogrožena
varnost uporabnikov kopališča, mora upravljavec kopališča zapreti dostop v kopališče.
22. člen
Kopalni čas se začne za obiskovalce z nakupom vstopnice in preteče ob koncu obratovalnega
časa.

VII.

VRSTE VSTOPNIC
23. člen

Na območje kopališča imajo obiskovalci dostop le tedaj, če predložijo veljavne vstopnice.
Vstopnica za enkratni obisk velja za dan, v katerem je bila izdana. Obiskovalec je z njo upravičen
do enkratne storitve kopališča. Pol ure pred koncem obratovalnega časa se vstopnice ne izdajajo,
razen ob prireditvah.
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Prestopanje vstopne kontrole kopališča in nasilno vdiranje na kopališče, se obravnava kot kršitev
javnega reda in miru. Takšnim kršiteljem se zaračuna trojna cena vstopnice, oz. se jih odstrani iz
kopališča.
24. člen
Cene vstopnic se sprejmejo za vsako kopalno sezono posebej in se objavijo na blagajni kopališča.

VIII. OBVEZNOSTI KLUBOV
25. člen
Vsi klubi morajo zagotoviti ustrezno kvalificirane trenerje za izvedbo treningov ter spoštovati vso
veljavno zakonodajo, še posebej pa Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS št. 42/2007),
Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list RS št. 84/2007) ter Pravilnik o ukrepih
za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih (Uradni list RS št. 17/2011).
Trener kluba mora priti prvi na kopališče, v avli počakati otroke, na blagajni v evidenčni list
napisati koliko ima otrok, vzeti ključ za garderobo (vse skupaj podpisati) in skupaj z otroci iti v
garderobe ter na bazen.
26. člen
Trener na treningu nosi polno odgovornost za svojo skupino otrok, jih mora imeti stalno pod
nadzorom in jih ne sme nikoli pustiti same. Trener je tisti, ki po končanem treningu zadnji zapusti
garderobo in gre skupaj z otroci iz kopališča.
Trener je odgovoren za športne rekvizite kopališča, ki jih uporablja na treningu, ne sme hoditi
obut po bazenski ploščadi in je dolžan pospravljati za sabo svoje stvari.
V primeru povzročitve škode na športnem objektu, ki jo povzročijo člani klubov, je le-ta dolžan
povrniti nastalo škodo.

IX.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO
27. člen

Kdor poškoduje kopališke naprave ali predmete na območju kopališča, je za škodo civilno in
pravno odgovoren.
Obiskovalci, ki koristijo garderobne usluge in naprave, so dolžni shraniti garderobno številko. Za
izgubljeno številko morajo obiskovalci plačati odškodnino.
28. člen
Za nesreče med kopanjem in rekreacijo vodstvo kopališča odgovarja le v primeru, če je dokazano,
da so se pripetile po izključni krivdi vodstva kopališča ali zaposlenega osebja.
Vodstvo kopališča ne odgovarja za škodo, storjeno osebam ali stvarem, ki nastanejo po lastni
krivdi obiskovalcev ali po krivdi drugih obiskovalcev.
Dragocenosti ni dovoljeno shraniti v garderobi, ker vodstvo kopališča ne jamči za izginule
predmete. Dragocenosti se lahko spravijo v trezorju, ki je na blagajni.
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29. člen
Predmete, najdene na območju kopališča, je treba oddati pri vodstvu kopališča, ki o tem vodi
posebni register - Knjigo najdenih predmetov. Najdeni predmeti se vrnejo lastnikom, ko dokažejo,
da so njihova last, vendar to najkasneje v 15 dneh od dneva, ko so bili predmeti najdeni. Po tem
roku se predajo Uradu za najdene predmete.

X. OSTALE STORITVE
30. člen
Večje skupine lahko obiskujejo kopališče, trenirajo, tekmujejo ali organi zirajo prireditve z
izrecnim dovoljenjem vodstva kopališča. Upravljavec kopališča posebej odloča o režimu uporabe
bazenov za športne klube, šole, otroške vrtce, organizirane skupine in prireditve.
31. člen
Organizirano skupinsko plavanje lahko učijo samo plavalni učitelji po razporedu - urniku, ki ga
določi vodstvo kopališča. Urniki so objavljeni na blagajni kopališča.

XI. PRITOŽBE IN NADZOR
32. člen
Pritožbe sprejema vodstvo kopališča. Knjiga pohval in pritožb je na blagajni kopališča.
Osebje kopališča skrbi za izpolnjevanje določil tega kopališkega reda. Kopališko osebje mora
enako kot obiskovalci kopališča spoštovati kopališki red.
Obiskovalci so dolžni upoštevati navodila kopališkega osebja in druge odredbe vodstva kopališča,
tako v lastnem kot v družbenem interesu.
33. člen
Osebje kopališča je upravičeno pozvati osebe, ki kljub opozorilom kršijo določila kopališkega
reda, naj zapustijo kopališče oz. jih iz kopališča odstranijo s pomočjo varnostne službe ali
policije.
V teh primerih prizadete osebe nimajo pravice do povračila že plačanih vstopnic in drugih
zneskov.
Osebje mora v službenem času imeti razpoznavno identifikacijsko tablico in službeno oblačilo.
34. člen
Vodstvo kopališča Pristan ne prevzema odgovornosti za zdravstveno stanje in za morebitne
poškodbe obiskovalcev, ki bi nastale zaradi nespoštovanja določb Kopališkega reda
Določbe Kopališkega reda so v skladu z veljavno zakonodajo:
1.
2.
3.
4.

Zakon o varstvu pred utopitvami
Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode
Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč.
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Pridržujemo si pravico do sprememb Kopališkega reda zaradi izrednih dogodkov – v tem primeru
se obiskovalci ravnajo po navodilih vodstva kopališča.

XII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Sestavni del tega kopališkega reda je tudi Izvleček Kopališkega reda (priloga št. 1), Kopališki
znaki (priloga št. 2) in tloris kopališča (Priloga št. 3,4,5), ki se nahajajo na vodstvu kopališča.
36. člen
Kopališki red začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski v kopališču.
37. člen
Spremembe in dopolnitve kopališkega reda se določijo po enakem postopku kot kopališki red.

Maribor, 2.1. 2013

Pripravila: Mihela GOSTENČNIK

Anton KNEZ
direktor
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