
ZAPISNIK O NESREČI NA SMUČIŠČU Številka
zapisnika:

(ime smučišča)

Datum nesreče:

Ura nesreče:

Ime proge in točen kraj nesreče:

Nadzornik (ime/priimek):

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Prebivališče:

Ulica:

Kraj:

Pošta:

Država:

Vrsta in št. id. dokumenta:

Zdravnik (ime/priimek): Reševalec (ime/priimek):

UDELEŽENEC A UDELEŽENEC B

A BIzjava udeleženca

A BPodpis udeleženca

A BZvrst smučanja

A BZdravniška pomoč (DA/NE)

A B
Model smuči

Dolžina smuči

Model in nastavitev vezi (kg)

Stanje vezi po padcu (odprto/zaprto)

A BPriče:

A BRavnanje udeležencev
pred nesrečo (glej šifrant)

A BVidne telesne poškodbe udeležencev

VAR-5
MNZ RS (PC 1) LIST-1

Podpis nadzornika: _________________________________

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Prebivališče:

Ulica:

Kraj:

Pošta:

Država:

Vrsta in št. id. dokumenta:

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Prebivališče:

Ulica:

Kraj:

Pošta:

Država:

Vrsta in št. id. dokumenta:

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Prebivališče:

Ulica:

Kraj:

Pošta:

Država:

Vrsta in št. id. dokumenta:

Vidne poškodbe opreme (foto)

Priloga



ZAPISNIK O NESREČI NA SMUČIŠČU Številka
zapisnika:

(ime smučišča)

A
B

Ukrepi nadzornika

A BIzjave prič:

VAR-5
MNZ RS (PC 1) LIST-2

Podpis nadzornika:

Skica nesreče: ŠIFRANT

Ravnanje udeležencev pred nesrečo (L-leve,D-Desne): 1 je padel 
po lastni krivdi, 2 je padel, 3 je miroval, 4 je krenil, 5 se je vključeval z 
(L/D), 6 je smučal senčno zadaj, 7 je smučal zadaj z (L/D), 8 je naletel, 
9 je prehiteval, 10 se je ustavljal z zavojem (L/D), 11 je smučal vzvratno, 
12 je skočil (terenski skok), 13 se je zadrževal na nepreglednem mestu, 
14 je sedel (ležal) za prelomnico, 15 je smučal na zakoličeni progi, 16 je 
prečkal smučarsko progo, 17 odpela se mu je varnostna zanka 
(deskar), 18 je smučal s pomanjkljivo opremo, 19 odpela se mu je 
varnostna vez, 20 je hodil brez smučarske opreme, 21 je smučal po 
zaprti progi, 22 se je zaletel v ... (navesti), 23 se je sankal, 24 je bil vidno 
pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, 25 drugo ... (opisati)

Vreme: 1 jasno, 2 delno ali zmerno oblačno, 3 rahlo oblačno,  4 pretež-
no oblačno, 5 oblačno

Padavine: 1 prši ali dežuje (rahlo, zmerno do močno), 2 prši ali dežuje 
in zmrzuje (rahlo, zmerno do močno), 3 dež s snegom (rahlo, zmerno 
do močno), 4 sneži - suh sneg (rahlo, zmerno do močno), 5 sneži, 
moker - južen sneg (rahlo, zmerno do močno), 6 zrnat sneg ali 
zmrznjen dež

Vidljivost: 1 100 do 1000 m, 2 nad 1000 m, 3 10 do 100 m, 4 do 10 m, 
5 difuzna svetloba, 6 megla v pasovih 

Vrsta snega (teptan/neteptan): 1 neteptan sneg, 2 groba površina 
teptanega snega, 3 gladka površina, 4 s snegom povsem prekrito 
smučišče, 5 sneg zdrsan do tal, 6 narinjeni kupi snega, 7 naraven - 
kompakten - mešan, 8 suh sneg, 9 trd sneg, 10 ledene plošče, 11 mehak 
snega, 12 moker ali južen sneg

Veter: 1 brezvetrje ali rahel veter, 2 zmeren veter, 3 močan veter

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE SKICE NESREČE

Označiti robova proge, položaj udeležencev pred nesrečo in ob njej, 
smeri njihovega gibanja pred nesrečo, vrisati bližnjo žičniško napravo, 
stebre, zaščitna sredstva, oznake na smučišču in druge objekte v 
bližini kraja nesreče.

Fotografije (DA/NE): Fotografije ali posnetek
kraja nesreče Posnetki (DA/NE):

1. Predlog pristojnemu prekrškovnemu organu
2. Prepoved smučanja in odvzem vozovnice
3. Obveščanje policije

1. Predlog pristojnemu prekrškovnemu organu
2. Prepoved smučanja in odvzem vozovnice
3. Obveščanje policije

Razmere na smučišču v času nesreče:

Vreme/padavine:

Ugotovitve nadzornika:

Vidljivost: Temperatura: Vrsta snega: Veter (m/s):

Datum ogleda:  ___________________
Ura ogleda:       od _______ do ______

Podpis priče: _____________________ Podpis priče: _____________________



PROSTOR ZA DODATNE BELEŽKE
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAPISNIKA

Pri izpolnjevanju posameznih rubrik zapisnika je treba biti pozoren in natančen. Besedilo naj bo napisano čitljivo in 
brez popravkov. Rubrike, kot so Ravnanje udeležencev pred nesrečo, Vreme/padavine, Vidljivost, Vrsta snega, se 
izpolnijo na podlagi šifranta na 2. strani zapisnika (zapiše se le ena šifra), ostale rubrike se smiselno izpolnijo z 
opisovanjem zadev oziroma obkroževanjem. 

V rubriki Ukrepi je možno obkrožiti več ukrepov.

Uporabite en komplet za dva udeleženca. Če je udeležencev ali prič več, se smiselno uporabijo dodatni kompleti (3 
udeleženci - 2 kompleta itd.), in sicer samo v tistih delih, kjer je potrebno dodatno izpolnjevanje glede 
udeležencev/prič. 

Zapisnik mora biti podpisan na obeh straneh. Podpišejo naj ga na označenih delih tudi udeleženci in priče. Po 
podpisu in ločitvi listov zapisnika se zapisnika ne sme spreminjati. 

V prostoru za dodatne beležke se lahko vpisuje nadaljevanje izjav prič, udeležencev nesreče ali dodatna pojasnila 
nadzornikov. Vsak zapis mora biti podpisan.

Originalni izvod pošljite Inšpektoratu RS za notranje zadeve, prvo kopijo hrani upravljavec smučišča, naslednji 
kopiji pa prejmeta udeleženca.




