
POROČILO O POTAPLJAŠKI NESREČI 
  
Izpolnjeno poročilo pošljite:    Slovenska potapljaška zveza, Celovška 
      cesta 25. 1000 Ljubljana 
      ali varnost_potapljanja@spz.si 
  
Spodnja vprašanja se nanašajo na potapljaško nesrečo. Ni nujno, da poročilo izpolni udeleženec 
nesreče, lahko ga izpolni tudi opazovalec. Z izmenjavo tovrstnih informacij boste lahko pomagali 
drugim potapljačem, da se jim ne bo pripetila nesreče.

  NESREČA

1. Na zadnji strani obrazca na kratko opišite potapljaško nesrečo. 

2. Kdo je bil udeležen v nesreči? 

sam sopotapljač nekdo drug

3. Kdaj se je nesreča pripetila? 

priprave med potopom vstop v vodo spust dvig po potopu

4. Ali je bil kdo poškodovan? 

da ne

5. Ali menite, da je kakšen od spodaj navedenih dejavnikov pripomogel k nastanku nesreče? 

strah pred potopom

neizkušenost

vremenske razmere

slaba fizična priprvljenost

slab pregled opreme 

naglica

nepozornost

slabo načrtovanje potopa

slabo vzdrževana oprema

morska bolezen

neustrezna potapljaška izobrazba

nepoznavanje določenih pot. razmer 

nepravilna odločitev

slaba komunikacija

izpuščen medsebojni pregled opreme

uživanje drog, alkohola

nepravilna uporaba opreme

zdravstvene težave pred potapljanjem

neprimerno vodenje potopa

nepoznavanje deko. tablic ali računalnika

nedelovanje opreme

drugo

6. Ali se je nesreča pripetila med tečajem? 

neda

7. Kako je nesreča vplivala na načrt potopa? 

sprememba načrta prekinitev potopaodpoved potopani vplivala

8. Ali je bil pri nesreči prisoten kakšen od omenjenih dejavnikov? 

nobeden

pomanjkanje zraka

prehiter dvig

izpuščen deko. postanek

večkratni dvig/spust

težave z uravnavanjem plovnosti

izguba stika s sopotapljačem

podvodna flora in fauna

nerazumevanje tablic ali računalnika

težave z izenačevanjem pritiska

vrtoglavica

letenje po potopu

težave pri varnostnem deko. postanku

drugo

nobeden
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9. Ali je bil udeleženi potapljač? 

potapljač samouk tečajnik izšolan potapljač

10. Potapljaška kategorija udeleženega potapljača? 

začetna (P1, OWD) nadaljevalna (P2, AOWD) napredna (P3, DM) inštruktor neznano

11. Spol: moškiženska Starost:

12. Kje se je nesreča pripetila (točen kraj)?

  ZALOGA ZRAKA / DIHALNE MEŠANICE

zrak nitrox trimix

1. Kaj je ponesrečeni potapljač dihal? 

nizka poraba ostal brez zraka brez težav

2. Poraba? 

uporabljen oktopus dihanje v paru neznano

% kisika: % kisika:

% helija:

uporabljal več mešanic, opišite

4. Regulator in vir zraka / dihalne mešanica? 

neredno opazovanje manometra

težave z regulatorjem

nezmožnost branja manometra

težave z drugo stopnjo reguletorja

nepravilno delovanje manometra

zaprt ali slabo odprt ventil jeklenke

poškodovanje cevi

težave s prvo stopnjo regulatorja

nobenih težav

drugo

Znamka in model regulatorja?

Kdaj ste nazadnje servisirali regulator?

da ne neznano

3. Če je imel kdo alternativni vir zraka, ali ste si pomagali z njim? 

Kdo je opravil servis regulatorja? sampooblaščen servis neznano

Prostornina jeklenke?

Kdaj ste nazadnje servisirali jeklenko?

Kdo je opravil servis jeklenke? sampooblaščen servis neznano

5. Ali je bila poraba zraka / dihalne mešanica pri tem potopu večja kot običajno? 

neznanoneda
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  PLOVNOST

1. Težave z uravnavanjem plovnosti? 

2. Kompenzator plovnosti? 

neznanoneda

preobteženost

premalo uteži

težave s pasom za uteži

drugo

pogosto uravnavanje plovnosti z vpihovanjem zraku

neuporaba

okvara inflatorja

nepravilen priklop inflatorja

težave z drugo stopnjo reguletorja

neznanje upočasnitve spusta s kompenzatorjem

puščanje kompenzatorja

neudoben kompenzator

nepravilna uporaba

neznanje uporabe

neustrezen kompenzator

nobenih težav

drugo

Znamka in model kompenzatorja?

Kdaj ste nazadnje servisirali kompenzator?

Kdo je opravil servis kompenzatorja? sampooblaščen servis neznano

  POTAPLJAŠKE TABLICE, RAČUNALNIK, RAČUNALNIŠKI PROGRAM

1. Uporabljene dekompresijske tablice? 

BSACPADI

SPZ

USNavy

SSI

NAUI

DCIEM

druge

2. Ali je bil uporabljen potapljaški računalnik? da ne neznano

da ne neznano

Znamka in model računalnika?

neznanoneda

3. Ali je bil pri načrtovanju potopa uporabljen računalniški program za načrtovanje potopov?

Ime programa in njegova različica?
V kolikor ste uporabljali potapljaški računalnik ali program za načrtovanje potopa, vas prosimo, da nam poleg 
izpolnjenega obrazca pošljete tudi datoteko potapljaškega računalnika s profilom potopa ter datoteko programa za 
načrtovanje potopa. 
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POTOP

Zadnji potop Predhodni potopi
Površinski interval

Ura vstopa v vodo

Globina potopa

Trajanje potopa

Deko. postanek

Ura izstopa iz vode



neodločennedaAli menite, da bi bilo mogoče preprečiti nesrečo? 

OPIS POTAPLJAŠKE NESREČE
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