
 

   

 

          PRILOGA 1 
DNEVNIK DELA REŠEVALCEV IZ VODE 
 

 
1. NAZIV KOPALIŠČA: 
 

 
2. LASTNIK KOPALIŠČA: 
 

 
3. ODGOVORNA OSEBA UPRAVLJAVCA KOPALIŠČA: 
 

 
4. Vrsta kopališča: 

BAZENSKO: 

X   dvoransko  X   kopališče na prostem  

NARAVNO: 

X   na morju X   na stoječi vodi X   na tekoči vodi 
 

VELIKOSTI VODNIH POVRŠIN IN NJIHOVA PROSTORNINA, NAMENJENE: 

otrokom m2 

 m3 

neplavalcem m2 

 m3 

plavalcem m2 

 m3 
 

PO VELIKOSTI SODI MED: 

X   majhno X   srednje X   veliko 
 

PO VRSTAH KOPALNE VODE SODI MED: 

X    morska           (       ) % X   sladka               (      ) %  

 

5. Skupna površina kopališča:       (m2) 

6. Skupna površina kopalnih voda:       (m2) 

7. Največje dovoljeno število obiskovalcev na kopališču:  obiskovalcev 

7. Največje predvideno število kopalcev na kopališču:  kopalcev 

8. Sezonski čas obratovanja:  od:   do: 

9. Dnevni čas obratovanja:  od:   do: 

10. Soba za reševalce iz vode:   da ne skupna 

11. Soba za prvo pomoč:    da ne skupna 

12. Število mest za opazovanje vodne površine:     mest 

13. Število reševalcev iz vode:       reševalcev 



 

   

 

 

14. Dan:  mesec   leto   

15. Kopališče je bilo odprto: od  ure  do    ure 

16. Vodja reševalcev iz vode:    od  ure do  ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 Reševalec iz vode:     od  ure do   ure 

 

17. Stanje kopališča ob dnevni otvoritvi: 
Stanje je bilo urejeno:   da  ne 

Varnostne pomanjkljivosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Podpis vodje reševalcev iz vode: 
 



 

   

 

Reševanja v času, ko je bilo kopališče odprto: 
 

18. Reševalnih akcij: 

– onemoglih plavalcev:       obiskovalcev 

– plavalcev v fazi agonije:      obiskovalcev 

– nezavestnih plavalcev:      obiskovalcev 

– utopljenih plavalcev:      obiskovalcev 

Kdo je opazil utopljenca: ime, priimek, status (kopalec, reševalec …): 

 

Ime in priimek reševalca, ki je prevzel reševanje iz vode: 

 
Čas med opaženo utopitvijo in začetkom reševanja: 

Čas med začetkom reševanja in začetkom reanimacije: 

Izvajalec reanimacije: 

Sredstva, uporabljena pri reanimaciji: 

Uspešnost reanimacije pred prihodom ekipe intervencijske prve pomoči: 

Stanje utopljenca po rešitvi iz vode: 

 

Stanje utopljenca, ko ga je prevzela ekipa intervencijske prve pomoči: 

 

Priče:  

1. Ime in priimek 

 Naslov bivališča 

 Telefon 

2.  Ime in priimek 

 Naslov bivališča 

 Telefon 

 

19. Dajanje prve pomoči 

Poškodbe glave:    poškodb 

Poškodbe prsnega koša:  poškodb 

Poškodbe hrbtenice:   poškodb 

Poškodbe okončin:   poškodb 

Odrgnine in vreznine:  poškodb 

Epileptični napad:   primerov 

Sončarica:    primerov 

Vbodi, piki, ugrizi idr.:  primerov 

Kolaps:    primerov 

Drugo:    primerov 

 
Opomba: Prvi list se izpolni na začetku kopalne sezone oziroma ob spremembi, ki 
zahteva popravek vpisa, drugi in tretji list se izpolnjujeta dnevno. 
 


