
KOPALIŠKI RED
V skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list RS, št.39/2011), Zakonom o varstvu pred utopitvami
(ZVU) (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11), Pravilnikom o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za

varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03, 56/06, 26/07 – ZVU-A in 84/07).

S Kopališkim redom upravljavec določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci, da bi jim bila
zagotovljena varnost in varovanje zdravja.

Ime kopališča: Mestno kopališče Višnja Gora, Kopališka ulica 25, 1294 Višnja Gora

Upravljavec: ECOPLIN VG d.o.o., Žabjek 15, 1294 Višnja Gora

Mestno kopališče Višnja Gora – MKVG, je v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred
utopitvami, letno kopališče.

MKVG obratuje poleti. Dolžino sezone se določi vsako leto posebej in traja predvidoma od sredine junija do začetka septembra. 

Obratovalni čas ob ustreznih vremenskih pogojih:       vsak dan od 8.00 do 20.00

Na MKVG so trije bazeni:

VELIKI BAZEN OTROŠKI BAZEN      ČOFOTALNIK

Globina vode: 1,5 m 0,6 m 0,15m
Skupna vodna površina 33m x 12m 4m x 4m 1,2m x 4,5m

Temperatura kopalne vode, temperatura zraka in ura meritve so navedene na informacijski tabli.

Največje dovoljeno število kopalcev je 161, največje dovoljeno število obiskovalcev je 350.

Za vstop skozi vhod MKVG je potrebno kupiti ustrezno vstopnico ter imeti s seboj identifikacijski dokument. Cene vstopnic so
določene z veljavnim cenikom, ki je obešen na vidnem mestu.

Reševalca iz vode: objavljeni pred začetkom kopalne sezone

Osebje MKVG ima pravico:

- ugotoviti istovetnost obiskovalca, ki krši določbe predpisov o varstvu pred utopitvami in ga prijavi pristojnemu 
inšpekcijskemu organu ali policiji,

- prepove uporabo objektov in naprav MKVG obiskovalcu, ki s svojim ravnanjem ogroža lastno varnost ali varnost drugih 
obiskovalcev,

- zahtevati, da obiskovalec zapusti MKVG, ki kljub opozorilom kakorkoli ogroža varnost in/ali krši Kopališki red.

Na celotnem območju MKVG je obvezna uporaba kopalnih hlač ali kopalk.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4256
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4083
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2288


POMAGAJTE NA VZDRŽEVATI RED IN ČISTOČO NA KOPALIŠČU:

Vsakokratni prehod na kopalno ploščad je dovoljen preko bazenčkov za dezinfekcijo nog.
Pred vstopom v bazen je OBVEZNO predhodno tuširanje.

Prepovedan je:

- vstop na kopališče osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi,
- vstop na kopališče živalim,
- vnos alkoholnih pijač na kopališče,
- plavanje pod vodo in skakanje v vodo,
- prerivanje, metanje ali suvanje kopalcev v vodo,
- uživanje hrane razen ob zato namenjenih mizah,
- onesnaževanje vodnih in ob bazenskih površin,
- povzročanje hrupa,
- vstop na kopališče osebam s kužnimi in kožnimi obolenji,
- nadlegovanje drugih kopalcev in gostov,
- metanje predmetov v bazene,
- vstop otrok do 7. leta starosti na MKVG brez spremstva odrasle osebe, ki je tudi odgovorna za otrokovo varnost,
- prepovedano je plezanje in prehod preko varnostne ograje bazenskega kompleksa in bazenskega obroča.

Obiskovalci so dolžni upoštevati naslednja navodila in higienski red:

- Vsak obiskovalec je dolžan vzdrževati red in čistočo ter upoštevati znake in pisna opozorila osebja MKVG
- Pred vstopom na kopališče uporabi stranišče
- Obvezno je prhanje in razkuževanje nog pred vsakokratnim vstopom na bazensko ploščad in po obisku stranišča
- Ne uporabljaj bazena, če imaš drisko ali si jo imel v zadnjem tednu
- Upoštevaj navodila svojega zdravnika, če imaš drugo obolenje
- Izogibaj se požiranju kopalne vode, ne vnašaj hrane in pijače v bazen
- V vodo ne izkašljuj, na izpihuj iz nosu, na spiraj ust ter ne izločaj urina in blata
- Opozori osebje, če opaziš v vodi ali na kopališču izbljuvke in druga onesnaženja, ki tja ne sodijo
- Otroke pogosto vodi na stranišče oziroma takoj, ko to želijo ali na to opozorijo
- Takoj zamenjaj plenico, ko je potrebno, temeljito umij zadnjico po iztrebljanju in previjanju ter tudi svoje roke
- Otroci do 3 leta starosti morajo v bazenu obvezno uporabljati kopalke ali kopalne pleničke
- Mali otroci naj bodo v otroškem bazenu ali čofotaniku in ves čas pod nadzorom staršev

- Kopalci se morajo ravnati po navodilih reševalcev iz vode, kopaliških znakov in kopališkega reda
- Kopalci uporabljajo bazene in kopališke naprave na lastno odgovornost in v skladu s svojimi sposobnostmi
- Uporabniki atrakcije tobogana so pri uporabi dolžni upoštevati navodila reševalca ali redarja
- Starejši kopalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz vode, morajo 

za pomoč zaprositi reševalca iz vode
- Uporaba kopaliških naprav ni dovoljena v nasprotju s predvideno uporabo, oziroma tako, da z uporabo kopalci ogrožajo 

sebe ali druge kopalce
- Obiskovalci so dolžni reševalca iz vode obveščati o morebitnih kršitvah kopališkega reda
- V primeru nezgode o njej takoj obvestite reševalca iz vode
- Na zvočno opozorilo reševalca mora kopalec nemudoma zapustiti  bazen in upoštevati nadaljnja navodila reševalca iz

vode.



MKVG ne odgovarja za izgubljene, poškodovane in odtujene osebne predmete in dragocenosti obiskovalcev.

V Višnji Gori, 22. junij 2018
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