
BAZEN STARA LOKA 
 
INFORMACIJE ZA SEZONO 2019/2020 
 
Prijava za koriščenje bazena v prostih terminih je možna pri Domnu Kosmaču 

 
Bazen obratuje od SREDE 5.9.2019 do 26. junija 2020 
 
Cena bazena je določena na uro koriščenja. Ta je v sezoni 2019/2020 37 €. Receptor bazena je vedno 
prisoten. 
 
Način najema: 
 

- pri najemu bazena za 7 mesecev ima najemnik v dobrem 1 brezplačen termin  
- pri najemu bazena za 8 mesecev ima najemnik v dobrem 2 brezplačna termina  
- pri najemu bazena za 9 mesecev ima najemnik v dobrem 3 brezplačne termine. 

 

Možnost je tudi obiska bazena za individualne uporabnike ob nedeljah med 1400 in 1800 uro, ter med 

tednom od 2100 do 2200 Cena enkratnega obiska je 4€ med tednom in 5€ ob nedeljah. Ob nedeljah imajo 
otroci do 10. leta starosti vstopnino 2€. 
 
Ob sobotah je možnost najema bazena v namen rojstno-dnevnih zabav za otroke. Cena najema za eno 

uro je 30€, za dve uri 50€. Čas najema je med 1200 in 1500 uro. 

 
 
Smiselno število oseb v bazenu 
V bazenu je hkrati lahko 18 plavalcev. Smiselno pa je, da jih je v njem vsaj 10 ali nekje do 12. Tako 
gledano potem pride bazen na uro uporabe od 3,0 € - 3,7 € po »glavi«. Za družine pa bi priporočili 3-4 
družine, saj kdaj kakšen otrok ali družina ne more priti zaradi bolezni ali drugih zadev, če pa so vse 
zbrane, pa lahko starši s primernimi vajami otrokom popestrijo vodne aktivnosti. Ob izraženi želji (dogovori 
se s Kosmačem) je zagotovljene tudi nekaj opreme za splošno bazensko uporabo (kače, plavalne deske, 
žoge in koši…). 

 
 
Čistoča bazena 
Bazen se generalno čisti dvakrat tedensko, enkrat mesečno in sicer drugo nedeljo v mesecu pa potekajo 
vzdrževalna dela in po potrebi tudi menjava bazenske vode. Po navodilih inšpektorice izvajamo naloge za 
pravilno obratovanje in higieno, zagotovljena je oprema za prvo pomoč. Urejene so zadeve z Zavodom za 
zdravstveno varstvo Kranj, ki analize vode pošilja tudi Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Vsi uporabniki so 
seznanjeni s kopališkim redom, lahko pa si na recepciji ogledajo načrt in evidenčne liste čiščenja bazena 
ter dezinfekcije.  

 
Kdaj bazen ne obratuje 
Bazen bo zaprt 31. oktober 2019 , 1. november 2019, 24., 25.,26., 31. december 2019, 1. januar 2020,  
8. februar 2020, 13. april 2020, 1. in 2. maj 2020. 
 
MINI-BAR 
 
V bazenu obratuje tudi mini-bar, kjer si po plavanju uporabniki lahko privoščijo kakšno pijačo. 
 
CENIK PIJAČ 
 
Pivo Laško 0,5l 2,20 EUR 
Pivo Union 0,5l 2,20 EUR 
Pivo Bernard 0,5l 2,40 EUR 
Radler  0,5l 2,00 EUR 
Voda Zala 0,5l 1,50 EUR 
Ledeni čaj 0,5l 1,80 EUR 
 
         Lep pozdrav,   
         Vodja Bazena Stara Loka 
2.10.2019        Domen Kosmač 


