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Zadeva: Varstvo pred utopitvami – dopolnitev zapisnika

Spoštovani!

Dne 10. 5. 2011 je bil udeležencem sestanka o varstvu pred utopitvami poslan usklajen zapisnik 
o razpravi s končnimi ugotovitvami, sklepi in predlogi. Zapisnik je bil predhodno vsem poslan v 
pregled in dopolnitev. Vsi predlogi za dopolnitev zapisnika, ki smo jih prejeli do določenega 
roka, so bili upoštevani. Zaradi tehničnih težav smo šele naknadno prejeli dopolnitve Združenja 
športnih centrov Slovenije, ki so bile sicer poslane pravočasno. 

Zapisnik o razpravi na sestanku o varstvu pred utopitvami, ki je bil dne 20. 4. 2011, se dopolni, 
kot sledi.

Pri navedbi najbolj izpostavljenih težav in vprašanj se točka 5. dopolni oziroma spremeni z 
naslednjim besedilom:
» 5. Infrastruktura za šport in prosti čas – kopališča:
- v državi je preko 500 kopališč oziroma različnih vrst bazenov, od katerih je velika večina v 

lasti občin;
- večina teh objektov je bila zgrajena pred več desetletji in je tehnološko (sistemi priprave 

kopalne vode, sistemi ogrevanja, prezračevalni sistemi, komunalni sistemi) in funkcionalno 
(spremljajoči prostori, oprema, naprave in rekviziti) zastarela;

- letni stroški obratovanja in vzdrževanja bazenskih objektov znašajo od nekaj deset tisoč 
evrov za manjše bazene do nekaj sto tisoč evrov za večje bazenske komplekse;

- občine, ki so lastnice ali upravljavci kopališč, težko zagotavljajo finančna sredstva in 
usposobljene strokovne delavce za redno obratovanje in vzdrževanje kopališč;

- zaradi omenjenih vzrokov občine in upravljavci kopališč težko zagotavljajo izvajanje 
številnih zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo upravljanje in delovanje kopališč in so v 
pristojnosti različnih ministrstev (več kot 10 različnih predpisov);

- zaradi zastarele infrastrukture, omejenih virov financiranja, slabega vzdrževanje ter 
neprimerno usposobljenih strokovnih delavcev, obstaja možnost zaprtja nekaterih kopališč, 
kar bi povzročilo manjše zmogljivosti in letno število ur uporabe ter posledično manj tečajev 
plavanja, programov za vrtce in šole, rekreativnega kopanja, športne vadbe in prireditev;



- v državi ni standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in 
prosti čas.«

Pri navedbi ugotovitev, sklepov in predlogov se spremeni točka 5. in dodata točki 6. in 7.:
»5. V državi bi bilo treba izdelati pregled kopališč, ki bi vključeval objekte, spremljajoče objekte, 
opremo, naprave obratovanje, upravljanje in vzdrževanje, zaposlene delavce in programe. Na 
podlagi pregleda in strokovnih ocen bi kopališča razvrstili v posamezne kategorije. Občine in 
upravljavci bi na podlagi tega lahko pripravili investicijske projekte za obnove, rekonstrukcije in 
novogradnje. Za obnove, rekonstrukcije in novogradnje naj bi finančna sredstva zagotovila 
Fundacija za financiranje športnih organizacij in Ministrstvo za šolstvo in šport.  
6. Izdelajo se standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti 
čas (kopališč).
7. Pripravijo se programi strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev kopališč.«

Lep pozdrav!
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