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LETNO KOPALIŠČE LJUTOMER   

KOPALIŠKI RED 
(izvleček) 

 
OBRATOVALNI ČAS: vsak dan od 10.00 do 20.00 ure. V PRIMERU DEŽJA IN TEMPERATUR 

NIŽJIH OD 20OC, KOPALIŠČE NI ODPRTO! 

DOVOLJENA KAPACITETA: Največje dovoljeno število HKRATI prisotnih obiskovalcev je 375 

(75 % zasedenost kapacitet). 

Dragi obiskovalci kopališča! 
 
Želimo vam prijetno bivanje in obilo zdrave rekreacije, k temu pa lahko pripomorete tudi sami z 
upoštevanjem naslednjih navodil: 
 
Določbe kopališkega reda so osnova navodilom in odredbam uprave kopališča pri vzpostavljanju 
varnosti, reda in čistoče v kopališču, ki je namenjeno za rekreativno in športno uporabo vodnih in 
travnatih 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 bo spoštoval določila kopališkega reda in bo 
upošteval sleherno navodilo, ki se izdaja z namenom zagotovitve varnosti obiskovalcev in varnosti 
obratovanja kopaliških naprav. 

PREPOVEDANO JE: 

• vstop na kopališče osebam, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih 
psihoaktivnih snovi; 

• vstop na kopališče živalim, 

• vstop na kopališče osebam s kužnimi in kožnimi obolenji; 

• vnos steklenega inventarja, embalaže ali drugih steklenih predmetov na kopališče; 

• vnos kakršnihkoli nevarnih predmetov na kopališče; 

• vstop na bazen otrokom do 7. leta starosti brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, 
ki ji je otrok zaupan v varstvo in ki odgovarja za varnost otroka na kopališču; 

• preskakovati ograjo ob bazenih; 

• potapljati druge kopalce, jih suvati v bazene ali jih kako drugače nadlegovati v vodi ali izven 
vode; 

• skakanje v vodo, kjer to ni dovoljeno; 

• pIjuvati v bazen ter onesnaževati vodo v bazenih; 

• kaditi v bazenu; 

• metanje predmetov v bazene; 

• odmetavati papir, ostanke jedi ali podobne odpadke izven za to postavljenih košev ali 
pepelnikov; 

• razbijati steklenice ali druge predmete; 
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• vstopati v obratne in druge prostore, kamor obiskovalci nimajo dostopa; 

• nadlegovati zaposleno osebje pri delu; 

• ovirati druge obiskovalce pri koriščenju kopaliških uslug;  

• vršiti malo in veliko potrebo izven sanitarnih prostorov (WC);  

• uporabljati odprti ogenj (žar) za roštilj in podobno na območju kopališča, razen na za to 
določenih mestih; 

• uporabljati naprave in objekte na kopališču v nasprotju s predvideno uporabo oziroma tako, 
da ogrožajo druge kopalce ali sebe; 

• na območju kopališča je strogo prepovedano nemoralno vedenje! 
 

POSEBNA PREPOVED: 

Plavanje pod vodo in skakanje v vodo lahko izjemoma dovoli le reševalec iz vode za organizirane 

skupine in v drugih posebnih okoliščinah. 

OBVEZNO JE: 

• da za varnost in spoštovanje reda organizirane skupine odgovarja vodja skupine; 

• da kopalci uporabljajo bazene in kopališke naprave skladno s svojimi sposobnostmi; 

• prhanje in razkuževanje nog pred vstopom na bazensko ploščad; 

• uporabljati kopališke naprave in objekte v skladu z namenom; 

• da otroci do 3. leta starosti uporabljajo kopalke ali kopalne pleničke v bazenu; 

• v primeru nezgode takoj obvestiti reševalca iz vode! 
 

PRIPOROČLJIVO JE: 

• da starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri samostojnem 
vstopu in izstopu iz vode, zaprosijo za pomoč reševalca iz vode ali redarja, ki jim jo morata 
nuditi. 

DEJAVNOSTI NA KOPALIŠČU: 

Poleg kopanja v dveh bazenih skupne površine 1.300 m2 z neogrevano vodo, je na voljo: 
- gostinstvo: okrepčevalnica s hitro prehrano, osvežilnimi napitki in sladoledom; 
- šport: plavanje (dve stezi dolžine 50 m), odbojka na mivki, mini nogomet, badminton in namizni 
tenis (kavcija); 
- otroški program: igrala in otroški bazen. 
 

REŠEVALCI IN REDARJI BODO SLEHERNO OSEBO, KI BO KLJUB USTNEMU OPOZORILU 
NADALJEVALA S KRŠENJEM KOPALIŠKEGA REDA, ODSTRANILI S KOPALIŠČA IN JO VPISALI 

NA LISTO LJUDI, KI JIM JE VSTOP V KOPALIŠČE PREPOVEDAN! 
 

OPOMBA 

CELOTEN KOPALIŠKI RED JE NA VOLJO NA UPRAVI KOPALIŠČA IN NA BLAGAJNI KOPALIŠČA. 

 

Ljutomer, 15. junij 2021                                                                                                   KSP Ljutomer d.o.o. 


