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NAVODILA ZA IZDELAVO NAČRTA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 
KOPALNE VODE, BAZENA OZIROMA BAZENSKEGA KOPALIŠČA 
 
Pravilnik 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) - 4. člen 
 

(1) Upravljavec mora za vsak bazen oziroma bazensko kopališče izvajati notranji nadzor na podlagi 
načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča. Načrt 
zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih agensov, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, 
izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih 
točkah) v bazenih oziroma bazenskih kopališčih, kjer se tveganja lahko pojavijo.  

(2) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi mesta vzorčenja, metode laboratorijskega preskušanja, 
najmanjšo pogostost vzorčenja kopalne vode in dokumentacijo o tem.  

(3) Upravljavec pripravi načrt iz prvega odstavka tega člena v skladu z navodili za izdelavo načrta 
zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča, ki jih pripravi Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in so objavljena na spletni strani NIJZ. 

Dokument Navodila za izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma 
bazenskega kopališča, je splošen in predstavlja za upravljavce bazenskih kopališč osnovo za pripravo 
konkretnih načrtov, ki upoštevajo vse lastne specifičnosti. Če je npr.: v bazenskem kopališču več 
bazenov, ali se v bazenih uporablja različno kopalno vodo glede na vir polnilne vode, ali se izvaja 
različna priprava, ali se pojavljajo druge specifičnosti, je treba vsak tak primer obravnavati ločeno.  
 
Prikaz v obliki vprašanj v tabelah naj upravljavca napelje na spoznavanje svoje kopalne vode, bazena 
oziroma bazenskega kopališča in na nujno preventivno delovanje. Pomembne so seveda še druge 
nevarnosti, ki so povezane s kopanjem (npr.: poškodbe, utopitve, onesnaženje zraka, temperature 
vode), vendar se z njimi za enkrat ne ukvarjamo. Ker je vrsta zahtev podana že v pravilniku, veljajo 
same po sebi že z objavo tam. Kot del zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma 
bazenskega kopališča je moč razumeti tudi načela zapisana v t.i. higienskem redu (npr.: prhanje, 
uporaba sanitarij, obolenja obiskovalcev, otroci, onesnaženja s strani obiskovalcev oz. predmetov), 
kot je objavljen na www.nijz.si. Higienski red je sicer obvezni del obveznega kopališkega reda. 
  
Načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma bazenskega kopališča naj bo izdelan po 
segmentih kot sledijo, vendar tabelarična oblika ni nujna. Navodilo v obliki Excelove tabele vam je na 
voljo v priponki »tabelarični prikaz«. 
 

- PODATKI O UPRAVLJAVCU 
- PODATKI O BAZENSKEM KOPALIŠČU – BAZENU 
- PODATKI O POLNILNI VODI 
- PODATKI O PRIPRAVI VODE 

http://www.nijz.si/
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- POGOJI DELOVANJA BAZENSKEGA KOPALIŠČA (temperatura vode, odpadna voda, 
prezračevanje, delovanje ob izrednih dogodkih) 

- MERITVE (neprekinjene, samodejne in ročne meritve) 
- PLAN ČIŠČENJA (bazen, ploščad, spremljajoči prostori) 
- TVEGANJA ZA ONESNAŽENJA 
- VZORČENJE – LABORATORIJSKA PRESKUŠANJA 
- PREDVIDLJIVI IZREDNI DOGODKI 
- UVELJAVLJANJE KOPALIŠKEGA REDA – ZDRAVSTVENA VZGOJA 

 
 


