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1. G-zapisnik (Meritve) 
G-zapisnik (do leta 2003 se je uporabljalo oznako EE-zapisnik) predstavlja tabelo meritev 
jamskega poligona, na podlagi katerega smo narisali načrt in izmerili dolžino oz. globino jame. 
Pri manjših jamah lahko tabelo natisnemo na E-zapisnik, čeprav je bolj pregledno, da je oddamo 
na posebnem listu. Samostojni G-zapisnik ima predpisano obliko. Lahko tudi priložimo print iz 
programa, s katerim smo narisali načrt. G-zapisnik je priporočljivo oddati pri večjih jamah, še 
posebej pa tedaj, kadar pričakujemo nadaljnje raziskave. 

1.1. Katastrska št. 
V primeru, da gre za nove meritve v že registrirani jami, v polje vpišemo njeno katastrsko 
številko. 

1.2. Ime jame 
Če gre za staro jamo, vpišemo obstoječe ime. Če ima jama več imen, lahko napišemo v oklepaju 
še sinonime. Ime naj bo izpisano z malimi tiskanimi črkami z ustreznimi velikimi začetnicami. 

1.3. Datum ekskurzije 
Vpišemo datum ekskurzije, na kateri smo jamo merili. Če je zapisnik rezultat več ekskurzij, 
napišimo datum prve in zadnje ekskurzije (npr. 26. 8. – 18. 9. 2003). Če datuma ekskurzije ne 
vemo natančno, vseeno napišimo najverjetnejši datum. Pri vpisovanju podatkov v podatkovno 
bazo Katastra bo npr. podatek maj 2003 vpisan kot 1. 5. 2003, čeprav vemo, da je bila ekskurzija 
nekje konec maja. 

1.4. Datum zapisnika 
Vpišemo datum, ko smo natisnili oz. izpolnili zapisnik. 

1.5. Številka zapisnika 
Rubrika je namenjena interni evidenci avtorja oz. društva. Oblika je prepuščena društvom, največ 
je v uporabi sistem leto/številka, npr. 2003/43. Nekatera društva takšne evidence sploh ne vodijo. 

1.6. Oznaka dokumenta (Kataster) 
Pustimo prazno! 

1.7. Organizacija 
Vpišemo ime društva; če je ime predolgo, ga zapišemo v skrajšani obliki, npr. namesto Jamarsko 
društvo Danilo Remškar Ajdovščina vpišemo JDDR Ajdovščina. Če je na ekskurziji sodelovalo 
več društev, naj bo na prvem mestu tisto društvo, katerega član je avtor zapisnika. Pri 
vseslovenskih ekskurzijah vpišemo Jamarska zveza Slovenije, pri reševalnih vajah ali 
intervencijah pa Jamarska reševalna služba. 

1.8. Avtor 
Vpišemo ime in priimek avtorja zapisnika. 
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1.9. Sodelovali 
Naštejemo osebe, ki so sodelovale pri meritvah, po možnostmi s polnimi imeni in priimki, če 
prostor ne dopušča pa vsaj s kraticami imen ter s priimki. Če so merilci člani različnih društev, 
dodajmo kratice društev v oklepaj. 

1.10. Natančnost 
Vpišemo natančnost meritve poligona po šifrantu (glej poglavje Druga navodila – Ocenjevanje 
natančnosti načrtov jam. 

1.11. Meritve 
Vsaka vrstica naj vsebuje 1 meritev. Vrstico dodamo tako, da se postavimo na desno stran tabele 
v zadnji vrstici in pritisnemo 'Enter'. Tako se bo avtomatsko povečala tudi številka meritve. 

T1, Dolžina, Smer in Naklon so obvezni podatki v vsaki vrstici. V primeru uporabe pomožnih 
vizur na stene rova (od določene točke) lahko polja T2 ter L, D, S in D pustimo prazna. Tudi 
Opomba je opcijska. 

 


