V skladu z Zakonom o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS št. 42/07 in 9/11), Pravilnikom o
ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur. l. RS št. 84/07, 22/13 in 33/18),
Pravilnikom o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred
utopitvami na kopališčih (Ur. l. RS, št. 88/03, 56/06 in 84/07) in Pravilnikom o minimalnih
higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur. l. RS,
št. 59/15, 86/15 – popr. in 52/18) sprejmem naslednji

KOPALIŠKI RED
Termalni park Aqualuna

UVOD
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.

OSNOVNI PODATKI
2. člen

Ime kopališča: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia, d.d. (v nadaljevanju kopališče)
Kopališče je, v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za
varstvo pred utopitvami, bazensko kopališče na prostem.
Velikost vodnih površin in bazenskih ploščadi:
-

površina bazenov: 3120 m2
največje dovoljeno število kopalcev: 1300 kopalcev
površina bazenske ploščadi in površin za sončenje : 10541 m2
največje dovoljeno število obiskovalcev: 3930 obiskovalcev

3. člen

Na kopališču so bazeni za otroke in bazeni za neplavalce, katere označujejo kopališki
znaki, postavljeni na vidnem mestu, ter kopališke naprave oz. vodne atrakcije,
namenjene obiskovalcem. Navedeni bazeni in kopališke naprave se nahajajo na
prostem.
Bazeni in kopališke naprave so prirejeni za neplavalce (globina vode do 1,35 m).
Izjema je »bazen na valove«, kjer globina vode doseže 1,8 m.

OBVEZNOSTI SPOŠTOVANJA KOPALIŠKEGA REDA, KOPALIŠKIH ZNAKOV IN
REŠEVALCEV IZ VODE
4. člen

Kopališki red so dolžni spoštovati vsi obiskovalci. Reševalec iz vode lahko v skladu z
Zakonom o varstvu pred utopitvami zahteva, da kopalec ali obiskovalec kopališča, ki
krši kopališki red in ne ravna v skladu z njegovimi opozorili, zapusti območje
kopališča, ter hkrati pravico ugotoviti istovetnost kopalca ali obiskovalca, ki krši
določbe navedenega zakona in ga prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu ali
policiji.
5. člen
Obiskovalci kopališča so dolžni upoštevati znake za nevarnosti in obveznosti,
prepovedi in opozorila oz. obvestila, s katerimi je opremljeno kopališče.
ZNAKI ZA NEVARNOSTI IN OBVEZNOSTI:
1. »Za plavalce«
označuje vodne površine za plavalce (znak št. 1 v prilogi)
2.

»Za neplavalce«

Označuje vodne površine za neplavalce (znak št. 2 v prilogi)
3. »Za otroke«

Označuje vodne površine, namenjene otrokom (znak št. 3 v prilogi)
4. »Obvezno razkuževanje nog«

Označuje obveznost razkuževanje nog (znak št. 4 v prilogi)
5. »Obvezno prhanje«

Označuje obveznost prhanja (znak št. 5 v prilogi)
6. »Obvezna smer«

Označuje obvezno smer gibanja (znak št. 6 v prilogi)
7. »Dovoljeni položaji pri spuščanju po toboganu«

Označuje položaje, ki so dovoljeni pri spuščanju po toboganu (znak št. 7 v
prilogi)
ZNAKI PREPOVEDI:
1. »Prepoved hoje v obuvalu«

Označuje mesto, od koder je dovoljena le hoja brez obuvala oz. z obuvalom, ki
se uporablja le na bazenski ploščadi (znak št. 8 v prilogi)
2. »Prepoved vstopa živalim«

Določa, da vstop živalim na kopališče ni dovoljen (znak št. 9 v prilogi)
3. »Prepoved igre z žogo«

Označuje mesta, kjer je igranje z žogo prepovedano (znak št. 10 v prilogi)
4. »Prepoved skakanja v vodo«

Označuje mesta, kjer je skakanje v vodo prepovedano (znak št. 11 v prilogi)
5. »Prepoved plavanja pod vodo«

Označuje vodno površino, kjer je plavanje pod vodo prepovedano (znak št. 12 v
prilogi)

ZNAKI ZA OPOZORILA OZ. OBVESTILA:
1. »Globina vode«

Označuje globino vode v metrih (znak št. 13 v prilogi)
2. »Sprememba globine vode«
označuje prehod iz ene globine v drugo, če ta prehod ni položen (znak št. 14 v prilogi)
3. »Prostor za prvo pomoč«

Označuje zaprt prostor, kjer se nudi prva pomoč (znak št. 15 v prilogi)
4. »Prostor za reševalce iz vode«

Označuje zaprt prostor za reševalce iz vode (znak št. 16 v prilogi)
Obiskovalci so poleg zgoraj navedenih znakov dolžni upoštevati tudi druge znake in
opozorila oz. obvestila, s katerimi je opremljeno kopališče.
Obiskovalci so dolžni ravnati v skladu z navodili in opozorili reševalcev iz vode in
drugih delavcev kopališča.
V skladu z 9. točko 38. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (v nadaljevanju ZVU),
se obiskovalec kopališča oz. kopalec kaznuje z denarno kaznijo najmanj 400 EUR, če
ne spoštuje določb kopališkega reda, opozorilnih znakov na kopališču ter navodil in
opozoril reševalcev iz vode.

OBRATOVALNI ČAS
6. Člen

Obratovalni čas kopališča je med tednom v mesecih aprila, maja, septembra in
oktobra od 10.00 do 18.00 ure; ter v mesecih junija, julija in avgusta od 9.00 do 20.00
ure. Med vikendi in prazniki je obratovalni čas od 8.00 do 20.00 ure.

VSTOP NA KOPALIŠČE IN V BAZEN
7. Člen

Na območje kopališča je dovoljen vstop le osebam z ustrezno vstopnico. Vstopnica se
kupi pri blagajni, če pa jo obiskovalec že ima, jo je dolžan pokazati na blagajni oz. pri
vstopu na kopališče.
Cena vstopnice se določa s sklepom kolegija direktorja in je javno objavljena na
vsakokratnem veljavnem ceniku.
Stacionarni gosti dobijo vstopnico na recepciji objekta kjer bivajo, razen tistih, ki
nimajo vključene bazene v ceni bivanja. Slednji plačajo vstop na blagajni.

8. člen

Obiskovalec mora vstopnico oz. račun za plačano vstopnico hraniti do odhoda iz
kopališča in ga je dolžan pokazati na zahtevo delavca kopališča. Če obiskovalec na
zahtevo delavca kopališča ne pokaže vstopnice oz. računa zanjo, se šteje, da
vstopnice nima. V slednjem primeru je dolžan kupiti novo vstopnico, ali pa takoj
zapustiti kopališče.

9. člen

Vstop na kopališče je dovoljen le na mestih, ki so za vstop posebej določena. Vstopi
na drugih mestih niso dovoljeni in se sankcionirajo z denarno kaznijo v višini trikratne
vrednosti vstopnice in z morebitno odškodnino v primeru povzročene škode na opremi
kopališča.
Na kopališče ni dovoljen vstop osebam pod vplivom alkohola, mamil in drugih
psihoaktivnih snovi.

Na kopališče ni dovoljen vstop osebam z nalezljivimi boleznimi. Bolniki se morajo pred
kopanjem obvezno posvetovati z zdravnikom. Prav tako ni dovoljen vstop osebam z
nalezljivimi kožnimi boleznimi oziroma osebam z veneričnimi obolenji. Obiskovalci z
drugimi zdravstvenimi težavami morajo o tem obvestiti receptorja ali reševalca iz vode
oz. osebo, ki izvaja program (masaže, individualne vaje, ipd.).
Osebje kopališča lahko prepove vstop osebi, ki je kopališče že obiskala in je pri tem
kršila Kopališki red.
Upravljavec si pridržuje pravico izvajati tudi druge ukrepe, da zagotavlja v celotnem
kopališču spoštovanje kopališkega reda.
Vstop otrok do 7. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev oziroma polnoletne
osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo in ki odgovarja za njihovo varnost. Otroci do
dopolnjenega 4. leta starosti imajo brezplačen vstop. Otroci do 3. leta starosti morajo
uporabljati kopalne pleničke.
Oseba, ki pripelje na kopališče invalidno osebo (spremljevalec) ali organizirano
skupino otrok (vodja), je dolžna skrbeti za njihovo varnost ter ob prihodu v kopališče
opozoriti reševalce iz vode na njihovo prisotnost. Ob vstopu na kopališče
spremljevalec oz. vodja organizirane skupine izpolni obrazec s katerim potrjuje, da je
seznanjen z določili kopališkega reda.
V nasprotnem primeru stori prekršek, ki se kaznuje v skladu z 8. točko 38. člena ZVU,
z denarno kaznijo 400,00 EUR. Reševalec iz vode lahko v tem odstavku navedeni
organizirani skupini otrok prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če ugotovi,
da za njihovo varnost ali posledično varnost drugih obiskovalcev ni ustrezni
poskrbljeno.
Vstop živalim je prepovedan.
V kopališke objekte oz. v bazene se vstopa na za to urejenih dostopih in izstopa iz
vode (stopnice).
Starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri
samostojnem vstopu in izstopu iz vode, morajo za pomoč prositi reševalca. Starejšim
kopalcem in funkcionalno oviranim osebam upravljavec kopališča odsvetuje
samostojen vstop in izstop iz vode, kako tudi uporabo kopaliških naprav.
Osebje kopališča ima pravico:





ugotoviti istovetnost obiskovalca, ki krši določbe predpisov o varstvu pred utopitvami in
ga prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji,
prepovedati uporabo objektov in naprav kopališča obiskovalcu, ki s svojim ravnanjem
ogroža lastno varnost ali varnost drugih obiskovalcev,
zahtevati, da kopališče nemudoma zapusti obiskovalec, ki kljub opozorilom kakorkoli
ogroža varnost ali krši kopališki red.

DEJAVNOSTI NA KOPALIŠČU
10. člen

Na kopališču je v skladu s predpisi, ki veljajo za bazenska kopališča in kopališkim
redom, dovoljeno kopanje, sončenje, uporabljanje kopaliških objektov in naprav,
koristiti masaže, gostinske storitve, izvajati kopališko animacijo, fizioterapijo
(hidroterapija) in organizirati športne dejavnosti.
Obiskovalec ne sme:




uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje plavanja ne more uporabljati
brez nevarnosti za svoje zdravje in življenje,
uporabljati kopaliških naprav v nasprotju s kopališkim redom oziroma tako, da bi pri
tem ogrožal sebe ali druge obiskovalce,
onesnaževati vodo ali druge površine kopališča.

Obiskovalci morajo bazene in druge kopališke naprave uporabljati ob upoštevanju
svojih sposobnosti, v skladu z navodili za uporabo naprav in kopališkim redom, ter
navodili kopališkega osebja.

11. člen

Kopališče je pod video nadzorom. Varovanje objekta zagotavlja zunanji pogodbeni
partner, podjetje Prosignal, družba za varovanje d.o.o.
Na kopališču je prepovedana vsaka uporaba odprtega ognja (kurjenje), vnos orožja,
ostrih predmetov ali kakršnihkoli drugih nevarnih predmetov, ki bi lahko pomenili
posredno ali neposredno tveganje za varnost obiskovalcev.

UPORABA KOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV
12. člen

Obiskovalci kopališča ne smejo uporabljati naprav in objektov na kopališču v nasprotju
s predvideno uporabo in kopališkim redom, oziroma tako, da ogrožajo sebe in druge
obiskovalce. Pri uporabi kopaliških naprav in objektov obiskovalci ne smejo motiti
drugih obiskovalcev. Zaradi navedenega je prepovedano:





























vstop osebam, ki so pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
vse oblike neprimernih neposrednih stikov med obiskovalci,
vnos hrane, pijače in drugih prepovedanih predmetov,
vnos orožja, nevarnih eksplozivnih predmetov/sredstev, ostrih predmetov ter drugih
nevarnih ali neprimernih predmetov,
kaditi v prostorih kopališča,
hoditi s čevlji po bazenskem kompleksu in napravah,
pljuvati v bazen oz. na drug način onesnaževati vodo v bazenih,
potapljati druge kopalce, jih suvati v bazene ali jih kako drugače nadlegovati v vodi ali
izven vode,
telovaditi na bazenskih stopnicah ali držalih,
razbijati steklenice ali druge predmete,
odmetavati papir, ostanke hrane ali druge odpadke izven košev,
vstopati v službene prostore kopališča,
ovirati druge obiskovalce pri koriščenju kopaliških uslug,
se igrati z žogo v bazenih ali izvajati druge nedovoljene aktivnosti,
vršiti malo ali veliko potrebo izven sanitarnih prostorov (WC),
na območju kopališča je strogo prepovedano nemoralno vedenje,
motenje kopališkega osebja pri njihovem delu,
kopanje otrok brez kopalk ali posebnih kopalnih pleničk,
kopanje v neprimernih oblačilih,
voditi živali na kopališče,
skakanje v vodo,
uporaba kakršnekoli kozmetike (kreme, olja, itd.) med uporabo bazenov in naprav,
fotografiranje in snemanje na bazenih in v prostoru s tuši in sanitarijami,
potapljanje, plavanje pod vodo,
uporaba vodnih atrakcij v nasprotju z namenom uporabe in navodili za uporabo,
tekanje po bazenski ploščadi in drugih površinah v kopališču,
neprimerno vedenje v prostori kopališča (namigovanje na spolnost, glasno govorjenje,
razgrajanje),
drugo, kar upravljalec kopališča označi za neprimerno ali nevarno zdravju in varnosti
obiskovalcev kopališča.

Vse bazene in kopališke naprave morajo obiskovalci kopališča uporabljati ob
upoštevanju svojih sposobnosti. Obiskovalci kopališča ne smejo uporabljati objektov
in naprav, ki jih glede na svoje znanje plavanja in splošno telesno pripravljenost ne

morejo uporabiti brez nevarnosti za svoje zdravje in življenje, kakor tudi ne brez
nevarnosti za zdravje in življenje drugih kopalcev.
V skladu z 10 točko 38. člena ZVU se z denarno kaznijo najmanj 400,00 EUR kaznuje
za prekršek oseba, če uporablja kopališke naprave v nasprotju s kopališkim redom
oz. tako, da s tem ogroža sebe in druge kopalce.
V skladu z 3 točko 7. člena ZJRM se z denarno kaznijo kaznuje najmanj 200,00 EUR
kaznuje za prekršek osebo, ki na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne
organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga moti, povzroči
vznemirjenje ali zgražanje ljudi.
Obiskovalci kopališča naj delavcu kopališča sporočijo vse morebitne napake,
pomanjkljivosti ali okvare, ki jih ugotovijo pri uporabi objektov in naprav.
Lastnik kopališča si pridržuje pravico, da na podlagi vrste in oblike kršenja
kateregakoli določila tega pravilnika, s kopališča nemudoma odstrani vsakega
obiskovalca. V primeru težjih ali ponavljajočih se kršitev lahko lastnik kopališča
določeni osebi tudi trajno prepove vstop.

PRAVILNA UPORABA POSAMEZNIH KOPALIŠKIH NAPRAV OZ. ATRAKCIJ
(POSEBNOSTI)

TOBOGANI
13. člen
Na startni plato morajo uporabniki tobogana pristopati posamezno. Prepovedano je
sedeti na ograji stopnišča, se nanjo naslanjati ali se nagibati čez ograjo.
Kopalci prihajajo na stezo tobogana posamezno, en za drugim, se pred spustom prepričajo ali
se lahko varno spustijo po stezi (pri tem pazijo na varnostno razdaljo) in se spustijo po stezi v
položaju, ki je posebej predpisan za vsak tobogan.

Takoj po spustu po stezi tobogana oz. po doskoku v bazen se mora kopalec umakniti
stran od površine za doskok v bazen in se takoj pomakniti proti izhodu iz bazena oz.
proti robu bazena nasproti tobogana.
Naslednjemu kopalcu je dovoljen spust šele po tem, ko je predhodni kopalec zapustil
površino za doskok pod toboganom.

Vsi obiskovalci so, kjer je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni
navajati resnične podatke o svoji starosti oz. teži.

Uporabniki tobogana so ves čas dolžni upoštevati navodila, opozorila in prepovedi
reševalca iz vode ali redarja.

Pri uporabi toboganov je STROGO PREPOVEDANO:
1. spuščanje oz. drsanje po toboganu v ležečem položaju z glavo naprej (razen
pri uporabi blazin)
2. spuščanje oz. drsanje po toboganu, ko na stezi ni vode in kadar tobogan ne
obratuje,
3. vstopanje na stezo iz nasprotne smeri,
4. oviranje uporabnikov med vožnjo (npr. porivanje, suvanje, prerivanje)
5. tekanje in hoja po stezi, v času ko tobogan obratuje in ko ne obratuje,
6. drsanje po stezi s pomočjo pomožnih predmetov (kotalke ipd.),
7. obračanje med spustom,
8. spuščanje več oseb hkrati po stezi tobogana,
9. ustavljanje na toboganu,
10. vsakršno drugo početje, kar upravljavec kopališča označi za nevarno zdravju
ali varnosti obiskovalcev kopališča.

Tobogan KAMIKAZE
1. Tobogan lahko uporabljajo samo osebe starejše od dopolnjenega 16. leta.
2. Kopalci v vrsti čakajo na stolpu in ne na jeklenem podestu ob samem toboganu.
3. Šele, ko se pristajalno korito izprazni, lahko naslednji uporabnik stopit na jekleni
podest.
4. Redar stoje demonstrira kakšna je EDINA DOVOLJENA pravilna drža:

-

roke prekrižane na prsih
glava je privzdignjena navzgor
noge so iztegnjene in prav tako prekrižane
spustimo se leže (pri tem smo trdni)
spustimo se na znak redarja oz. reševalca iz vode

5. Uporabnik nemudoma po pristanku v zaustavitvenem bazenu le-tega takoj zapusti.

Tobogan MODRI TORNADO:
1. Tobogan lahko uporabljajo izključno samo osebe višje od 120 cm, ki znajo plavati. Vsi
obiskovalci so, kjer je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni
navajati resnične podatke o svoji starosti oz. višini.

2. Kopalci v vrsti čakajo oddaljeni vsaj en meter od korita toboganov.
3. Spust po toboganu je mogoč šele, ko je korito prazno, prejšnji uporabnik pa se je že
umaknil iz polja pod tobogani.
4. Na toboganu ni dovoljena vožnja :

z glavo naprej
kleče
stoje
v skupinah
Uporabniki tobogana so ves čas dolžni upoštevati navodila, opozorila in prepovedi
reševalca iz vode ali redarja.

Tobogan GreenGO
5. Tobogan lahko uporabljajo izključno samo osebe višje od 120 cm, ki znajo plavati. Vsi
obiskovalci so, kjer je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni
navajati resnične podatke o svoji starosti oz. višini.
6. Kopalci v vrsti čakajo oddaljeni vsaj en meter od korita toboganov.
7. Spust po toboganu je mogoč šele, ko je korito prazno, prejšnji uporabnik pa se je že
umaknil iz polja pod tobogani.
8. Na toboganu ni dovoljena vožnja :

-

z glavo naprej
kleče
stoje
v skupinah
za napihljivo tubo ali drugim pripomočkom

9. Med spustom uporabnik ves čas ohranja predpisan položaj – leže na hrbtu, roke
prekrižane na prsnem košu ali za glavo, noge iztegnjene naprej (informativna tabla ob
napravi).

Uporabniki tobogana so ves čas dolžni upoštevati navodila, opozorila in prepovedi
reševalca iz vode ali redarja.

Tobogana BOA IN DROP DRČA:
Tobogan lahko samostojno uporabljajo samo osebe večje od 120 cm. Vsi obiskovalci so, kjer
je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni navajati resnične podatke o
svoji starosti, višini oz. teži.
Kopalci v vrsti čakajo pred obema toboganoma.
Spust po toboganu je mogoč šele, ko je korito prazno, prejšnji kopalec pa se je že umaknil iz
polja pod tobogani.
Na toboganu NI dovoljena vožnja :

-

z glavo naprej (razen pri uporabi mat blazine)
kleče
stoje
v skupinah

Vodne drče
Drče lahko uporabljajo samo osebe starejše od 10 let in višje od 120 cm, ki znajo plavati.
Kopalci v vrsti čakajo na ploščadi za zoženim delom ob pristopu k drčam.
Redar spusti po največ tri kopalce na svoj znak k drčam, da se pripravijo na spust in to
izključno, ko so drče prazne, prejšnji kopalci pa so se že umaknili iz polja pod drčami, ki je
označeno s plovci.
Na toboganu ni dovoljena vožnja:

- z glavo naprej
- kleče
- stoje
- v skupini
Na redarjev znak se spustijo uporabniki na vseh treh drčah naenkrat.
Uporabniki tobogana so ves čas dolžni upoštevati navodila, opozorila in prepovedi
reševalca iz vode ali redarja.

Tobogan KING COBRA

Tobogan KING KOBRA je dvocevni tobogan na katerem se lahko hkrati spustijo
izključno štiri osebe (po dve v vsaki cevi) in sodi med zahtevne naprave. Obvezna je
uporaba napihljivih tub. Na napihljivo tubo lahko sedeta najmanj in izključno dva
kopalca, ki se čvrsto primeta držal na tubi.
STROGO PREPOVEDANO JE SPUŠČANJE BREZ NAPIHLJIVE TUBE ALI VEČ,
KOT DVE OSEBI NA ENO NAPIHLJIVO TUBO.
Edini primerni kandidati za spust z napihljivo tubo:
a) dva odrasla,
b) dva otroka, oba morata biti večja od 120 cm in skupaj težja od 100 kg
c) otrok mlajši od 10 let skupaj z odraslo osebo in skupno težo nad 100 kg s
sposobnostjo, da se otrok drži ročajev na napihljivi tubi in z odgovornostjo starša ali
skrbnika, ki ga tudi varuje po natančnih navodilih redarja.
2. Za spust po napravi morata biti nujno dva kopalca, napihljiva tuba in upoštevanje vseh
navodil redarja.
3. Spust po napravi je lahko hkrati na obeh straneh (1+2) ali le na eni (1 ali 2).

V napravo lahko vstopita dva kopalca z napihljivo tubo šele in izključno ob pozivu
redarja, vstop brez poziva je prepovedan.
4. Redar predstavi način posedanja v napihljivo tubo. Vsak gost mora sedeti v svoji luknji
napihljive tube in se čvrsto držati držal na tubi.
5. Spust po napravi dovoli izključno redar z jasnim znakom. Spust dovoli v obeh ceveh
hkrati. Spust brez dovoljenja redarja je strogo prepovedan.
6. Vsaka cev ima svoj izhod, zato je STROGO PREPOVEDANO prestopati preko
sredinske razdelilne črte na drugo cev. Obvezno je potrebno zapustiti tobogan na svoji
strani cevi.
7. Spust je dovoljen šele takrat, ko napravo zapustijo vsi predhodni kopalci, ne glede po
kateri cevi so se spustili.
8. Po spustu je kopalec dolžan predati napihljivo tubo naslednjemu, ki čaka v vrsti za spust.

Uporabniki tobogana so ves čas dolžni upoštevati navodila, opozorila in prepovedi
reševalca iz vode ali redarja.

Tobogan BLACK CANNON
1.
2.

Naprava Black Cannon (v nadaljevanju naprava) sodi med zahtevne naprave.
Uporabo naprave nadzirata in vodita dve pooblaščeni osebi. Na vstopni točki je prisoten
redar, na izstopni točki ob pristajalnem bazenu pa reševalec iz vode. Med sabo sta
povezana z UKV oddajnikom. Uporaba brez prisotnosti pooblaščene osebe upravljalca je
strogo prepovedana.
3. Napravo lahko hkrati uporablja izključno samo en uporabnik.
4. Uporabniki so seznanjeni, da se lahko spuščajo po napravi le v ležečem položaju, z
nogami naprej in rokami prekrižanimi na prsnem košu. O dovoljenih položajih jih pred
spustom seznani redar na napravi.
5. Uporabnik v dovoljenem položaju vztraja vse do pristanka v pristajalnem bazenu.
Spreminjanje položaja med spustom oz. do pristanka je strogo prepovedano.
6. Uporabniki so seznanjeni s tem, da morajo gledati izključno v smeri vožnje. Vožnja v
kateri koli drugi smeri je prepovedana.
7. V cevi naprave se ni dovoljeno ustavljati, stati ali kako drugače spreminjati položaj.
8. Nosečnicam, srčnim bolnikom in/ali osebam s težavami z vratom ali hrbtenico ter osebam
pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, je uporaba naprave strogo
prepovedana.
9. Ta naprava je namenjena izključno zdravim uporabnikom v dobri psihofizični kondiciji.
10. Napravo lahko uporabljajo osebe starejše od 12 let in višje od 150 cm. Vsi obiskovalci so,
kjer je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni navajati resnične
podatke o svoji starosti oz. teži.
11. Redarji ves čas nadzorujejo pravilen položaj pri vstopu v tobogan, zdrs uporabnika po
napravi in njegov pristanek v pristajalni bazen. Na spodnji poziciji oz. ob pristajalnem
bazenu je prisoten reševalec iz vode, ki nadzira varnost uporabnikov naprave ob

12.
13.
14.
15.

16.

pristanku v pristajalnem bazenu in mu po potrebi nudi pomoč. Reševalec iz vode opozarja
uporabnike na čim hitrejši izstop iz bazena.
Start naslednjega uporabnika preko UKV oddajnika potrdi reševalec iz vode redarju na
vstopni točki, po tem, ko se pristajalni bazen izprazni oz. v njem ni uporabnikov.
Redar na startu tobogana, šele po predhodni potrditvi reševalca iz vode na spodnji poziciji,
dovoli uporabo naprave naslednjemu uporabniku.
Pred izstopom uporabnikov iz pristajalnega bazena je vožnja naslednjim uporabnikom
strogo prepovedana.
Uporaba vsakršne obutve, nakita, sončnih očal, rokavčkov, plavalnih obročev, plavalnih
blazin in drugih dodatkov razen kopalnih oblačil, je pri uporabi naprave strogo
prepovedana.
Uporaba naprave je dovoljena le plavalcem, saj je globina vode v pristajalnem bazenu
150 cm.

Tobogan GIGANT SLIDE
1. Naprava GIGANT SLIDE ( v nadaljevanju naprava) sodi med zahtevne naprave.
2. Uporabo naprave nadzira ena pooblaščena oseba. Na vstopni točki je prisoten redar.
Uporaba brez prisotnosti pooblaščene osebe upravljalca je strogo prepovedana.
3. Napravo lahko uporabljata samo po dva uporabnika hkrati in sicer v napihljivi tubi za dve
osebi. Uporaba napihljive tube za eno osebo ni dovoljena, prav tako ni dovoljeno, da
samo en uporabnik uporablja tubo za dve osebi.
4. Uporabnik se je dolžan pred startom s strani pooblaščene osebe upravljalca (redar ali
reševalec iz vode) seznaniti s pravilnim položajem med spustom, da se lahko varno
spusti po napravi.
5. Uporabniki v dovoljenem položaju na napihljivi tubi vztrajajo vse do pristanka v
pristajalnem bazenu. Spreminjanje položaja med spustom oz. do pristanka je strogo
prepovedano.
6. Uporabniki so seznanjeni s tem, da morajo gledati v smeri vožnje. Vožnja v kateri koli
drugi smeri je strogo prepovedana.
7. V cevi naprave se ni dovoljeno ustavljati, stati ali kako drugače spreminjati položaj.
8. Nosečnicam, srčnim bolnikom in/ali osebam s težavami z vratom ali hrbtenico ter
osebam pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, je uporaba naprave strogo
prepovedana..
9. Ta naprava je namenjena izključno zdravim uporabnikom v dobri psihofizični kondiciji.
10. Napravo lahko uporabljajo odrasli in otroci višine vsaj 120 cm in teže vsaj 45 kg. Vsi
obiskovalci so, kjer je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni
navajati resnične podatke o svoji starosti oz. teži.
11. Redarji kontrolirajo pravilen položaj že pred vstopom v tobogan na začetnem roloju. Prav
tako spremljajo zdrs po napravi in pristanek v pristajalni bazen. Ob pristajalnem bazenu
je prisoten reševalec iz vode, ki nadzira varnost uporabnikov naprave ob pristanku v
pristajalnem bazenu in po potrebi nudi pomoč. Reševalec iz vode opozarja uporabnike
na čim hitrejši izstop iz bazena.

12. Start naslednjega dovoli redar na vstopni točki, šele po tem, ko se pristajalni bazen
izprazni oz. v njem ni več uporabnikov.
13. Pred izstopom uporabnikov iz pristajalnega bazena je strogo prepovedana vožnja
naslednjim uporabnikom.
14. Uporaba vsakršne obutve, nakita, sončnih očal, rokavčkov, plavalnih obročev, plavalnih
blazin in drugih dodatkov razen kopalnih oblačil, je pri uporabi naprave strogo
prepovedana.
15. Za zagotavljanje varne uporabe naprave oz. primerne razporeditve teže so uporabniki
dolžni sporočiti svojo pravilno težo redarju na vstopni točki.
16. Za zagotavljanje varne vožnje je priporočena dokaj enakomerna razporeditev teže na
eno napihljivo tubo. Največje in najmanjše dovoljene teže so:
- Največja dovoljena skupna teža dveh oseb na tubi je 240 kg.
- Najmanjša skupna dovoljena teža dveh oseb na tubi je 90 kg.
- Najmanjša dovoljena teža enega uporabnika na tubi za dve osebi je 45 kg
- Največja teža enega uporabnika na tubi za dve osebi je 120 kg.
Vsi obiskovalci so, kjer je to od njih zahtevano, izključno zaradi lastne varnostni, dolžni
navajati resnične podatke o svoji starosti oz. teži. Med spustom je prepovedano namerno
pozibavanje napihljive tube ali kakršnokoli drugo ravnanje, ki odstopa od prejetih navodil
redarja.
17. Oba uporabnika se morata držita za ročke napihljive tube vse do pristanka v pristajalnem
bazenu.

Uporabniki tobogana so ves čas dolžni upoštevati navodila, opozorila in prepovedi
reševalca iz vode ali redarja.

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA KOPALIŠČU
Osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce oziroma obiskovalce
bazenskega kopališča

14. člen
Osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce in obiskovalce kopališča:
- Vsi obiskovalci kopališča morajo uporabljati kopalno obleko;
- Pred vstopom v bazen se vsakič oprhamo, tudi po uporabi sanitarij;
- Pred vstopom na kopališče oziroma bazen uporabimo sanitarije;
- Bazena ne uporabljamo, če imamo prebavne težave ali smo jih imeli v zadnjem tednu;
- Če smo negotovi glede drugega obolenja, upoštevamo navodila svojega zdravnika;
- Izogibamo se zaužitju kopalne vode, v vodo ne izkašljujemo, ne izpihujemo iz nosu, ne
spiramo ust, ne izločamo telesnih izločin;

-

Opozorimo osebje, če opazimo v vodi ali na kopališču telesne izločine ali druga
onesnaženja, ki tja ne sodijo;
Otroke pogosto vodimo na stranišče oziroma takoj, ko na to opozorijo;
Če je možno, naj bodo mali otroci v ločenih bazenih za male otroke;
Otroci morajo biti ves čas pod nadzorom staršev ali skrbnikov;
Otroci do tretjega leta starosti morajo uporabljati kopalne plenice ali kopalke;
Otroku, takoj ko je to potrebno, zamenjamo plenico, in sicer zgolj na posebej za to
namenjenemu mestu (ne na bazenski ploščadi);
Pri previjanju otroka namenimo posebno pozornost otrokovi in lastni čistoči;
V bazen ne vnašamo hrane in pijač, prav tako tudi ne drugih predmetov.
Pri uporabi telesne kozmetike (olja, losjoni, ipd.), se pred vstopom v bazen temeljito
oprhamo z milom.
Vsi obiskovalci so dolžni skrbeti za red in čistočo ter odlaganje odpadkov izključno v za
to določene posode.

Za čistost vode v bazenu skrbijo delavci kopališča in kopalci. Strogo prepovedano je
vsako onesnaževanje vode v bazenu.
V skladu z 10. točko 38. člena ZVU se z denarno kaznijo najmanj 400,00 EUR
kaznuje za prekršek posameznik, če namerno ali iz malomarnosti onesnažuje vodo in
druge površine kopališča.

15. člen

Opreme in naprav, ki so postavljene na določenih mestih, ni dovoljeno premikati.
Opremo, ki jo obiskovalci postavijo sami, je dovoljeno postaviti na mesta, ki so za to
predvidena. Strogo prepovedano je s postavitvijo senčnikov ali druge opreme otežiti
preglednost bazena (zaradi neprekinjenega opazovanja reševalcev iz vode), ter s
predmeti otežiti dostope do bazenov in pripomočkov za reševanje ali do prostorov za
nudenje prve pomoči.

REŠEVALEC IZ VODE
16. člen

Reševalec iz vode je oseba, ki je ustrezno usposobljena za reševanje ljudi na vodi in
iz vode, za nudenje prve pomoči ter za vzdrževanje reda in čistoče na kopališčih.
Vsi obiskovalci in kopalci so dolžni upoštevati opozorila in navodila, ki jih daje delavec
kopališča – reševalec iz vode. Na njegovo zahtevo so dolžni zapustiti bazen, dolžni so

mu tudi pomagati pri intervencijah (prenašanje, obveščanje, telefoniranje) in mu
omogočiti neovirano izvajanje njegovega dela.
Reševalec iz vode ima pravico odstraniti iz območja, namenjenega kopanju, otroka
mlajšega od 7 let, ki ni v spremstvu polnoletne osebe.
Reševalec iz vode ima pravico prepovedati uporabo objektov in naprav za kopanje
kopalcu, za katerega je utemeljeno sklepa, da s svojim ravnanjem ogroža lastno
varnost ali varnost drugih obiskovalcev.
Reševalec iz vode ima pravico ugotoviti istovetnost obiskovalca, ki krši določbe
predpisov o varstvu pred utopitvami in ga prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu organu
oz. policiji.

17. člen

Na kopališču se posebej vodijo zapisniki o nezgodah, v katerih se beležijo nezgode in
poškodbe obiskovalcev kopališča in kopalcev v in ob bazenskih objektih ter pri
uporabi kopaliških naprav oz. pri drugih dejavnostih, dovoljenih na kopališču. O
nezgodi in posledici nezgode (poškodbe) je kopalec oz. obiskovalec kopališča dolžan
nemudoma obvestiti najbližjega kopališkega reševalca iz vode, ki nudi
poškodovanemu potrebno prvo pomoč oz. če ta ne zadošča, obvesti pristojno
zdravstveno službo. Ta nato sestavi zapisnik o nezgodi, hkrati pa naredi tudi zapisnik
o poškodbi.
Obvestila o morebitnih nezgodah v prostorih oz. na območju Term Olimia po tem, ko
je obiskovalec te prostore oz. območje že zapustil, upravljalec ni dolžan upoštevati.
Zapisnik o nezgodi sestavi reševalec iz vode na osnovi opisa dogodka s strani
poškodovanca, pričevanja morebitnih očividcev in lastnih ugotovitev o nezgodi in
poškodbi kopalca oz. obiskovalca.

OSTALE DOLOČBE
18. člen

Obiskovalci morajo upoštevati, da je lahko daljše kopanje škodljivo, zato so dolžni
sami trajanje kopanja prilagoditi svojemu zdravstvenemu in fizičnemu stanju.

19. člen

Obiskovalci uporabljajo vse kopališke objekte in naprave izključno na lastno
odgovornost.

20. člen

Kopališče ne odgovarja za ukradene predmete obiskovalcev, razen v primerih, ko so ti
bili individualno prevzeti v hrambo s strani določenega osebja kopališča.
Obiskovalcem se priporoča, da vse vrednejše predmete, kot so denar, nakit,
elektronske naprave, avtomobilske ključe ipd., ne vnašajo na kopališče. Garderobne
omarice na kopališču so namenjene zgolj hrambi oblačil in kopališče opreme.

21. člen

Vse pripombe, pritožbe ali pohvale se beležijo v posebno knjigo, ki se nahaja na
vhodni blagajni.
22. člen

V prilogi kopališkega reda so kopališki znaki navedeni v 4. členu kopališkega reda.
Kopališki red prične veljati z dnevom sprejema.
Za namen zagotavljanja najvišje stopnje varnosti in ugodja obiskovalcev se njegova
vsebina sproti ažurira; glede na dejanske potrebe kopališča ter spremembe zakonskih
in podzakonskih predpisov, ki to področje urejajo.
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