
Projekt izdelave tehničnih načrtov jam 

Poleg raziskovanja večje število jam radi obiščemo tudi 'turistično'. Z namenom, da na akcije, pa naj 

bodo raziskovalne ali turistične, ne nosimo preveč opreme, se uvaja t.i. I-zapisnik (oprema jame). Ta 

naj vsebuje podatke o potrebni količini opreme (vrvi, sidrišča; odmiki, prečnice, lestve,…), morda pa 

tudi določenih zanimivih detajlih v jami (npr. ozek meander, voda, led,…). 

Zapisnik želimo popularizirati in spodbuditi raziskovalce in obiskovalce jam, da na Kataster sporočajo 

tudi te podatke, ki se jih bo v bodoče hranilo posebej, v elektronski obliki. Zato smo pripravili projekt, 

v katerem bo oddaja tega zapisnika za že registrirane jame dodatno nagrajena. 

Zdaj pa k projektu in njegovim pogojem. 

V okviru projekta mora sodelujoče društvo iz JZS oddati I-zapisnike za izbrane jame, v katere vključi 

vsaj tehnično opremo, ki je potrebna za obisk jame (vrvi - kosi, dolžina; sidrišča - tip, število; odmiki, 

prečnice,…). V primeru, da je v jami več krakov, jih lahko opišejo več, pri čemer je nujno 

dokumentiranje (trenutno) najpogosteje oz. običajno obiskanega kraka. 

V projekt so zajete že registrirane jame. Izvzete so jame, ki so naštete v Prilogi 1 oz. morebitne jame, 

ki so del sistemov iz Priloge 1, pa v njej niso navedene. Podatke je potrebno sporočiti v obliki 

I-zapisnika standardizirane predloge, ki jo najdemo na spletnih straneh Katastra jam 

(http://stara.jamarska-zveza.si/post/0/obrazci-za-zapisnike/). Oddaja I-zapisnikov bo potekala 

izključno v elektronski obliki, v dokumentu formata Word 2003 (.doc). Priloženi E-zapisniki morajo 

imeti označene točke, ki jih omenjajo I-zapisniki. Za oddajo E-zapisnikov veljajo že obstoječa pravila 

Katastra jam. Zaželena je oddaja dokumentacije čim večjega dela jame. 

V primeru, da bo več društev oddalo podatke o isti jami, se bo pri vrednotenju upoštevala le prva 

oddaja. 

Ključ za delitev sredstev je sledeč: 

- Vsak dovolj podrobno dokumentiran tehnično opremljen 30-metrski odsek jame doprinese 

znesek 5 €. 

- Dodatnih 5 € doprinese ta odsek, označen na E-zapisniku. 

- Ravno tako je veljaven odsek, na katerem vrv ni zahtevana v celotni dolžini oz. globini 

odseka. To pomeni, da je dovolj tudi, če je na opisanem odseku potrebno uporabiti le 5 m 

vrvi. V primeru sporne interpretacije odsekov o razdelitvi odloča komisija, sestavljena iz 

osebja Katastra tekočega mandata. 

Za projekt je rezerviranih 5.000,00 € sredstev. Ko bo ta kvota dosežena oz. najkasneje 20. 12. 2014, 

se bo vrednotenje prenehalo. Na vsako jamo so sredstva omejena na 50 €, prav tako je postavljena 

omejitev 10 vrednotenih jam na društvo. Slednja omejitev (število jam na društvo) se lahko sprosti v 

primeru, da po datumu končanja projekta še ostanejo nerazporejena projektna sredstva. Tudi v tem 

primeru velja načelo 'kdor prvi pride, prvi melje'. Društva bodo ob porabi sredstev dobila poročila o 

doseženih vsotah sredstev in bodo po potrditvi predsedstva JZS pozvana, da v roku nekaj dni izdajo 

račune. 



Priloga 1: Seznam jam oz. sistemov, ki v projekt niso zajeti. 

Kat. št. Ime jame 

17 Podpeška jama 

28 Logarček 

65 Križna jama 

87 Velika Karlovica 

171 Mala Karlovica 

213 Brezno v Tratnikovem koniku 

259 Najdena jama 

471 Črna jama 

472 Pivka jama 

576 Zelške jame 

734 Predjamski sistem 

735 Škocjanske jame 

736 Dimnice 

742 Velika ledena jama v Paradani 

747 Jamski sistem Postojnska jama 

748 Planinska jama 

779 Otoška jama 

820 Magdalena jama 

878 Markov spodmol 

880 Požiralnik Lokve 

911 Vodna jama v Lozi 

955 Kačna jama 

1017 Jama 1 v Grapi 

2643 Korova 

3000 Pološka jama 

3131 Brezno nad slapom 

3200 Mala Boka 

3286 Osja jama 

3389 Brezno pri Risniku 

3457 Brezno pri gamsovi glavici 

Kat. št. Ime jame 

4465 Kavkna jama 

4483 Brezno pri Leški planini 

6000 Skalarjevo brezno 

6001 M-16 (Tolminski Migovec) 

6039 Botrova jama 

6040 Črnelsko brezno 

6049 Brezno pod velbom 

6050 Brezno Hudi Vršič 

6052 J4 

6200 Čehi 2 

6300 Zadnikovo brezno 

6301 Ledena devica 

6400 Brezno pod Moličko pečjo 

6452 Vandima 

6926 Vrtiglavica 

7090 Renejevo brezno 

7299 Brezno Bogumila Brinška 

7455 C 11 (Možnica) 

7488 Edijevi vhodi 

7737 Brezno Svetega Vida 

7937 Bela griža 1 

8282 Primadona 

8283 Vrtnarija 

8284 M18 

8694 BC4 

9834 [Brezno treh src] 

10000 Žirovcova jama 

 


