Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01)

RAZGLAŠAM
ODLOK
O POSEBNIH UKREPIH ZA VARSTVO PRED UTOPITVAMI

Št.: K3333-1/01
Koper, 30. novembra 2001

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec.

Na podlagi 2.člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00), Pravilnika o
varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 33/87), Pravilnika o higienskih zahtevah za
kopalne vode (Uradni list SRS, št.9/88) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) je Občinski svet Mestne Občine Koper na seji dne 29. novembra
2001 sprejel

ODLOK
O POSEBNIH UKREPIH
ZA VARSTVO PRED UTOPITVAMI

1.člen
S tem odlokom se določajo posebni ukrepi lokalne skupnosti za zagotavljanje varstva pred
utopitvami na območju Mestne občine Koper ter določi način upravljanja kopališč v lasti Mestne
občine Koper.
2.člen
V skladu s predpisi in na odgovornost upravljavca ter pod pogoji iz kopaliških redov je na območjih
urejenih kopališč dovoljena uporaba vodnih površin in obrežnega teritorija za kopanje in za druge
dejavnosti v prostem času, kot jih opredeljuje Zakon o varstvu pred utopitvami.
Dovoljena je uporaba drugega morskega obrežja in morskega akvatorija za kopanje in za druge
dejavnosti v prostem času, če uporabniki sami poskrbijo za svojo varnost in ne ogrožajo varnosti
drugih oseb in premoženja, če ne onesnažujejo obale ter obalnega morja in če ne ogrožajo
elementov naravne dediščine, zavarovane s predpisi.
3.člen
Celinske vode na območju Mestne občine Koper se smejo uporabljati za kopanje in za druge
dejavnosti v prostem času, če to ni v nasprotju s predpisi o varovanju naravne dediščine ali če tega

ne prepove lastnik ali upravljavec zemljišč na obrežju. Za prepoved mora dobiti soglasje občinske
inšpekcije in jo objaviti z napisi na dostopih k obrežju.
4.člen
Lastniki ali upravljavci obrežnih zemljišč ali objektov na priobalnem zemljišču, s katerega se
morski akvatorij ali celinske vode uporabljajo za kopanje, pa na tej obali ni urejeno kopališče
skladno s predpisi, so dolžni na dostopih do območja za kopanje postaviti opozorilne napise, s
katerimi se javnost opozarja, da ni poskrbljeno za varnost pri kopanju in pri drugih dejavnostih v
prostem času na obrežju in akvatoriju in da je vsaka taka aktivnost na lastno odgovornost.
Kadar lastnik ali upravljavec zemljišča iz prvega odstavka tega člena to zemljišče uporablja za
gostinsko, turistično, rekreacijsko, športno in podobno pridobitno dejavnost, je dolžan v enakem
obsegu in na enak način, kot upravljavec kopališča v skladu s predpisi zagotavljati redno kontrolo
higienske ustreznosti kopalne vode ter izvide pregledov objavljati ustrezno načinu, kot ga določa
10.člen tega odloka.
Če lastniki ali upravljavci iz prvega odstavka tega člena ne postavijo napisov, jim to odredi
občinska inšpekcija.
Občinska inšpekcija na predlog pristojne inšpekcije odredi lastniku oziroma upravljavcu iz drugega
odstavka tega člena zagotavljanje redne kontrole higienske ustreznosti kopalne vode, če za to ne
poskrbi sam.
5.člen
Upravljanje kopališča uredi njegov lastnik.
Upravljanje kopališč v lasti Mestne občine Koper se v primeru,
-

da gre za kopališče z izključno rekreacijskim namenom, uredi po načelih, ki veljajo za
gospodarske javne službe (upravljanje javnih objektov);
da gre za kopališče z delno ali v celoti športnim pomenom, po načelih, ki jih predpisi o športu
nalagajo za upravljanje s športnimi objekti.
6.člen

Obiskovalci morajo s kopališkimi objekti in napravami ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Obiskovalci ne smejo poškodovati kopaliških naprav, slačilnico pa morajo zapustiti po uporabi v
takšnem stanju, kot je bila pred uporabo. Škodo, ki jo kopalec povzroči po lastni krivdi, mora
poravnati pooblaščenemu delavcu kopališča.
7.člen
Kopališče mora biti opremljeno s košaricami za odpadke ter z znaki za označitev nevarnosti, ki
grozijo kopalcem ter o prepovedih in obveznostih, ki jih morajo upoštevati. Pred dnevnim začetkom
obratovanja kopališča morajo biti košarice izpraznjene in čiste.
Obiskovalci morajo odpadke in druge predmete, ki jih zavržejo, odlagati v košarice.
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8.člen
V kopališču je prepovedano:
plavati ali skakati v vodo na mestih, ki niso za to določena;
odmetavati cigaretne ogorke in prižgane vžigalice na mestih, kjer bi lahko nastal požar;
voditi pse ali druge živali na kopališče;
razbijati steklene ali druge predmete ali razmetavati razbitine takih predmetov;
pisati ali risati po zidovih, ograjah in drugih napravah kopališča;
igrati se z žogo ali drugače na način, ki bi motil ali ogrožal druge uporabnike kopališča;
ribariti;
voziti z motornimi in drugimi čolni, jadrnicami in drugimi plovili po akvatoriju kopališča;
prodajati sadje in druga živila, predmete za splošno uporabo, igrače, itd. brez dovoljenja
upravljavca kopališča;
10. postavljati ali odlagati predmete (košare, steklenice, itd.) na takih mestih, kjer to ovira prosto
pot ali ogroža kopalce;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tekmovanja, treningi plavanja in drugi vodni športi se lahko opravijo v kopališču le v sporazumu z
upravljavcem kopališča in tako, da to ne ovira obiskovalcev.
9.člen
Upravljavec je dolžan preprečiti vstop na kopališče vinjenim osebam ter osebam pod vplivom
mamil.
Upravljavec kopališča je dolžan skrbeti za red in varnost na plažah, v slačilnicah in drugih prostorih
na kopališču, kakor tudi na akvatoriju, ki pripada kopališču. Skrbeti mora, da dohodi v vodo niso
spolzki ter da so kopališke naprave (tobogani, vrtiljaki, itd.) tako urejene in vzdrževane, da ne
predstavljajo nevarnosti za uporabnike teh naprav.
10.člen
Upravljavec kopališča mora zagotoviti kontrolo higienske kvalitete kopalne vode v skladu s
predpisi o higienskih zahtevah za kopalne vode in o tem z objavo zadnjega izvida obveščati
uporabnike kopališča na vidnem mestu ob vstopu v kopališče.
11.člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo občinski inšpektorji.
12.člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori prekršek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, če kot upravljavec kopališča:
1. ne opremi kopališča z košaricami za odpadke ali jih ne sprazni pred dnevnim pričetkom
obratovanja (prvi odstavek 7.člena);
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2. ne prepreči vstopa na kopališče vinjenim osebam ter osebam pod vplivom mamil (prvi odstavek
9.člena);
3. ne ravna v skladu z določbami drugega odstavka 8.člena;
4. ne objavi zadnjega izvida kontrole higienske kvalitete kopalne vode v skladu z določbami
10.člena.
Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z denarno kaznijo 50.000
SIT.
13.člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja občinske inšpekcije objavi prepoved uporabe celinske vode za kopanje ali za
druge dejavnosti v prostem času (3.člen);
2. ne postavi opozorilnega napisa po odredbi občinske inšpekcije (tretji odstavek 4.člena);
3. ne objavlja izvidov redne kontrole higienske ustreznosti kopalne vode, kadar in kot to določa
drugi odstavek 4.člena ali če kljub odredbi občinske inšpekcije ne poskrbi za redno kontrolo
higienske ustreznosti kopalne vode (četrti odstavek 4.člena);
4. organizira tekmovanje, trening plavanja ali druge vodne športe v kopališču brez sporazuma z
upravljavcem kopališča ali tako, da to ovira obiskovalce (drugi odstavek 8.člena).
Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z denarno kaznijo 50.000
SIT.
14.člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. pri kopanju ali drugih dejavnostih v prostem času na morskem obrežju in akvatoriju, ki ni urejen
kot kopališče, ne poskrbi za svojo varnost ali ogroža varnost drugih oseb in premoženja, ali
onesnažuje obalo oziroma akvatorij ali ogroža elemente naravne dediščine, zavarovane s
predpisi (drugi odstavek 2.člena);
2. uporablja celinske vode za kopanje ali druge dejavnosti v prostem času na območjih, kjer je to v
nasprotju s predpisi o varovanju naravne dediščine ali v nasprotju s prepovedjo lastnika oziroma
upravljavca obrežnega zemljišča (3.člen);
5. brez soglasja občinske inšpekcije objavi prepoved uporabe celinske vode za kopanje in druge
rekreacijske namene (3.člen);
6. ne postavi opozorilnega napisa po odredbi občinske inšpekcije (drugi odstavek 4.člena);
7. v kopališču odpadka ali drugega zavrženega predmeta ne odloži v košarico za odpadke (drugi
odstavek 7.člena);
8. krši določbe prvega odstavka 8.člena.
15.člen
Upravljavci kopališč morajo uskladiti obratovanje kopališč s tem odlokom v enem mesecu po
njegovi uveljavitvi.
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16.člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o redu, čistoči in varnosti v kopališčih v občini
Koper (Uradne objave št. 17/83).
17.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Številka: K3333-1/01
Koper, 29. novembra 2001

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec
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