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V skladu z 21. in 27. členom Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati 

kopališča in kopalna voda v bazenih (Uradni list RS, št. 59/15, 86/15 – popr. in 52/18) ter na osnovi 

mikrobioloških, fizikalnih in kemijskih parametrov laboratorijskih preskušanj vzorcev kopalne vode, 

upravljavec letnega kopališča objavlja 

REZULTATE LABORATORIJSKIH PRESKUŠANJ 

Laboratorijska preskušanja kopalne vode se izvajajo ločeno v olimpijskem in otroškem bazenu 

enkrat krat mesečno za otroški bazen in dva krat mesečno za olimpijski bazen. 

Na podlagi vzorčenja z dne 06.06.2022,  je poročili laboratorijskih preskušanj izdelal Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, OOZ Maribor. Poročila o mikrobiološki in kemični analizi kopalnih 

vod dokazujejo skladnost s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati 

kopališča in kopalna voda v bazenih, kar je podlaga za izdajo 

OCENE SKLADNOSTI VZORCA KOPALNE VODE  
na Letnem kopališču Ljutomer 

OBJEKT SKLADNOST VZORCA 

OLIMPIJSKI BAZEN 

1. Kopalna voda je skladna 

2. Kopalna voda je neskladna in primerna za kopanje 
3. Kopalna voda je neskladna in ni primerna za 
kopanje 

OTROŠKI BAZEN 

1. Kopalna voda je skladna 

2. Kopalna voda je neskladna in primerna za kopanje 
3. Kopalna voda je neskladna in ni primerna za 
kopanje 

 

Obrazložitev: 
Ocena primernosti temelji na rezultatih poročil dveh zaporednih preskusov. Kaj pomeni, da je vzorec 
bazenske kopalne vode skladen?  
Kopalna voda mora izpolnjevati higienske zahteve, ki so določene s fizikalnimi, kemijskimi in 
mikrobiološkimi parametri iz Priloge 1 Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo 
izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Vzorec kopalne vode je skladen, če vrednost 
posameznega preiskanega parametra ustreza higienskim zahtevam Priloge 1 tega pravilnika. Če je 
vzorec kopalne vode neskladen mora upravljavec bazena oz. bazenskega kopališča raziskati vzroke za 
neskladnost, izvesti ustrezne ukrepe za njihovo odpravo in o tem voditi evidenco. Neskladne vrednosti 
ne pomenijo, da je voda neprimerna za kopanje, pač pa ne kažejo na to, da obstaja možnost, da bi voda 
lahko predstavljala zdravstveno nevarnost. 
Podrobnejši rezultati laboratorijskih preskusov vzorcev kopalne vode so na voljo na sedežu uprave KSP 
Ljutomer d.o.o. 
 
Ljutomer, 10.06. 2022 
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