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NNNAAAČČČRRRTTT   VVV   PPPRRRIIIMMMEEERRRUUU   NNNEEESSSRRREEEČČČEEE   
 

Kraj:  Datum:  Vodja potopa:  
 
DDDaaa   ppprrreeeppprrreeeččč iiimmmooo   pppoootttaaappplll jjjaaaššškkkooo   nnneeesssrrreeečččooo   
 
1. Potop natančno načrtujemo: 
 
 izberemo primeren kraj potopa, 
 določimo maksimalno globino in maksimalen čas 

potopa, 
 določimo varnostni dekompresijski postanek, 
 določimo ustrezno količino dihalne mešanice, 
 določimo ustrezne pare potapljačev. 
 

2. Se ne potapljamo: 
 
 če nismo spočiti, 
 če smo dehidrirani, 
 če nismo primerno psihofizično pripravljeni, 
 če nismo zdravi, 
 če nismo sproščeni, 
 če nimamo ustreznega znanja za načrtovan potop, 
 če si tega ne želimo. 
 

3. Pred potopom: 
 
 natančno predstavimo potapljaško lokacijo, 
 ponovimo pravila potapljanja, 
 ponovimo podvodne znake, 
 ponovimo postopek, ko se s sopotapljačem pod vodo 

izgubimo, 
 ponovimo postopek v primeru, če ostanemo pod vodo 

brez zraka, 
 ponovimo postopek v primeru, če imamo težave z 

opremo, 
 ponovimo postopek v primeru, če se pod vodo slabo 

počutimo.  
 

4. Pred potopom preverimo: 
 
 količino dihalne mešanice, 
 če je ventil jeklenke pravilno odprt, 
 če kompenzator plovnosti dobro deluje, 
 če regulator dobro deluje, 
 če imamo obleko dobro nameščeno, 
 če imamo uteži dobro nameščene, 
 preverimo če imamo še vso ostalo potrebno opremo, 
 spoznamo opremo sopotapljača. 

 

MMMooožžžnnneee   nnneeevvvaaarrrnnnooossstttiii    nnnaaa   kkkrrraaajjjuuu   pppoootttooopppaaa   
 
1. Vstop v vodo:  
  
  
2. Razmere v in na vodi:  
  
  
3. Značilnosti pot. lokacije:  
  
  
4. Potrebne posebne veščine:  
  
  
5. Drugo:  
  
  
 
ZZZaaadddooolllžžžiiitttvvveee   pppooosssaaammmeeezzznnniiikkkooovvv   vvv   ppprrriiimmmeeerrruuu   nnneeesssrrreeečččeee   
 
Vodja reševanja:   Nudenje TPO:  
Namestnik:   Namestnik:  
     
Obveščanje:   Komplet PP:  
Namestnik:   Namestnik:  
     
DDDrrruuugggooo:::      DDDrrruuugggooo:::     
Namestnik:   Namestnik:  
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PPPooommmeeemmmbbbnnneee   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciii jjjeee   zzzaaa   ppprrriiimmmeeerrr   nnneeesssrrreeečččeee   
 

služba / ustanova tel. št. naslov / lokacija opombe / del. čas 
 
 

Nujna medicinska 
pomoč 

(112) 
   

 

Policija (113) 
   

 

Gasilci (112) 
   

 
Služba za reševanje 

na morju 
 

   
 

Pristaniška 
kapitanija 

 
   

 

1. Barokomora  
   

 

2. Barokomora  
   

 

DAN centrala +39 06 4211 8685 
   

 

DAN lokalno  
   

 

ZD / Bolnišnica  
   

 

Potapljaški center  
   

 

DKP Slovenije  
   

 
DDDrrruuugggooo   

 
   

 
 
Varen kraj:  
  
  
 
 
Kje je komplet za nudenje PP s kisikom:  
  
Kje je komplet za nudenje PP:  
  
Kje je telefon:  
  
Kje so ključi avtomobila:  
  
Druge pomembne informacije:  
  
  
  
 
Opis točne lokacije potapljanja:  
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KKKooo   ppprrriiidddeee   dddooo   pppoootttaaappplll jjjaaaššškkkeee   nnneeesssrrreeečččeee   
 
1. Zavarujemo kraj nesreče 

 varnost sebe 
 varnost prizadetega 
 varnost opazovalcev 

2. Ugotovimo stanje 
 ugotovimo kaj se je zgodilo, pridobimo čim več podatkov 

3. Razdelitev nalog 
 razdelimo naloge posameznikom 

4. Obveščanje 
 kličemo nujno medicinsko pomoč, reševalce,…  

5. Nudenje prve pomoči in reševanje 
 reševanje iz vode 
 TPO 
 oskrba prizadetega (DB – poležemo, 100% kisik, voda) 
 hitri nevrološki pregled 

6.  Čakanje na transport oziroma transport 
 opazovanje prizadetega in izbira primernega transporta 

 
PPPooodddaaatttkkkiii    ooo   ppprrriiizzzaaadddeeettteeemmm   pppoootttaaappplll jjjaaačččuuu   iiinnn   pppoootttaaappplll jjjaaannnjjjuuu   
 
Ime in priimek:  Datum rojstva:  
    
Naslov:    
 
Datum in ura nesreče:  
  
Datum in ura izstopa iz vode:  
  
Datum in ura pojava simptomov in znakov:  
 
Težave, ki jih navaja prizadeti:  Pomembni zdravstveni podatki o potapljaču: 
   
   
   
   
 
Dihal 100% kisikom? Ura začetka:  Ura zaključka:  
     
Pil vodo? da / ne Koliko ml?   
 
 Zadnji potop Predhodni potopi  
Dihalna mešanica     
Površinski interval     
Ura vstopa v vodo     
Globina potopa     
Trajanje potopa     
1. dekom. postanek     
2. dekom. postanek     
Varn.dekom.postanek     
Ura izstopa iz vode     
 
Dvig? Normalen  Hiter  Izpuščen deko. postanek?  min  m 
 
Če prizadeti potapljač zmore, mu v časovnih intervalih opravimo hitri nevrološki pregled. 
 
Osebju nujne medicinske pomoči izročimo ta list in potapljaški računalnik. 
 
Morebitne opombe in druge pomembne podatke zapišite na hrbtno stran lista. 


