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1. I-zapisnik (Oprema) 
I-zapisnik zajema tehnično opremljenost jame, pod katero spada predvsem oprema, potrebna za 
obisk določenega segmenta jame. Sem torej vpišemo razpoložljiva sidrišča in število ter dolžine 
vrvi. Dodatno lahko omenimo tudi, na katerih mestih so pripravljena sidrišča za reševalne 
manevre, kje je potrebno kakšno prečenje, kje je postavljena fiksna oprema (npr. lestve, klini, 
stopnice) ipd. Načrt (E-zapisnik) z vrisanimi opisanimi podrobnostmi je v večini primerov 
obvezna priloga. 

V vsaki vrstici tabele naj bo opisan en odsek, v katerem se potrebuje en kos vrvi, četudi je na 
njem več sidrišč. Če naj se uporabi dva kosa vrvi, naj bo vsak opisan v svojem odseku (vrstici). V 
primeru, da je odsek kompleksen, naj prva vrstica odseka vsebuje povzetek odseka z razponom 
točk, globino odseka (brezna)  in potrebno dolžino vrvi (1 kos), ostale vrstice pa naj opisujejo 
posamezne dele tako, da se vsoti globin in dolžin na koncu ujemata s povzetkom. 

Za vsak opisan krak jame naredimo svojo tabelo, saj bo tako zapisnik veliko bolj pregleden. 

1.1. Katastrska št. 
V primeru, da gre za opremljanje že registrirane jame, 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 opremljali oz. popisovali opremo. Vpišemo torej 
datum, na katerega velja opisano stanje v jami. 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 
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vseslovenskih ekskurzijah vpišemo Jamarska zveza Slovenije, pri reševalnih vajah ali 
intervencijah pa Jamarska reševalna služba. 

1.8. Avtor 
Vpišemo ime in priimek avtorja zapisnika. 

1.9. Sodelovali 
Naštejemo osebe, ki so sodelovale na ekskurziji, po možnostmi s polnimi imeni in priimki, če 
prostor ne dopušča pa vsaj s kraticami imen ter s priimki. Če so sodelovali člani različnih društev, 
dodajmo kratice društev v oklepaj. 

1.10. Krak 
Vpišemo ime opisanega rova ali opišemo krak – njegov začetek in konec. 

1.11. Seznam opreme 
Vpišemo dolžine vrvi, ki so potrebne na opisanem kraku. Rubrika je povzetek tabele, kjer te vrvi 
uporabimo. Za spodnji primer je to 37 m, 30 m; 7x rinka; 3x gurtna (1 m odmik, 2x 2m naravno 
sidrišče). 

1.12. Tabela 

1.12.1. T1-T2 
Vpišemo oznako odseka, kot je označen na priloženem načrtu. To so lahko tudi merilne točke. 

1.12.2. Globina 
Vpišemo globino opisanega dela jame (ne pa globine, na kateri je opisan del jame). Primer: če se 
opisano brezno nahaja na globini 25 m in je globoko 5 m, pišemo 5 m oz. 5. 

1.12.3. Vrv 
Vpišemo potrebno dolžino vrvi. Pri tem upoštevamo, da je opremljeno varno in po pravilih (npr. 
začetek dovolj daleč od brezna, dvojna sidrišča na začetku itd.). Če nismo povsem prepričani o 
potrebni dolžini oz. opisujemo stanje, ki ni za vzgled, raje napišemo več. 

1.12.4. Sidrišča (tip, število, lokacija) 
Vpišemo opis sidrišč na opisanem delu jame. Vanj vključimo tip sidrišča 
(naravno/svedrovec/fiks), število priporočenih točk (enojno/dvojno) in dober opis mesta, na 
katerem sidrišče najdemo (mikrolokacija). Omenimo tudi sidrišča, ki so mišljena za odmike in 
morebitna trojna ali večtočkovna sidrišča, pripravljena za reševalne manevre. Če katero od sidrišč 
ni uporabno, to posebej poudarimo. Pri opisu mesta sidrišča smeri (L/D) podajamo glede na smer 
gibanja po rovu – proti notranjosti, na vrvi pa obrnjeni proti najbližji steni. 

1.12.5. Opombe 
Tu omenimo razne zanimivosti, nevarnosti ipd. na opisanem delu jame. Npr. slap, led, podor, 
meander, odmik. 



1.13. Primer dveh  

# T1-
T2 

Globina Vrv Sidrišč

1 1-2 30 m 37 
m 

2x svedrovec; dvojno; leva stena 2 m od roba brezna, 
1 m visoko

fiks, svedrovec; d

fiks; pod poli
iz smeri

naravno 
sidrišč

 4-6 20 m 30 
m 

 

2 4-5 15 m 22 
m 

fiks, svedrovec; desno, nasprotna stena

fiks; pod poli
smeri

naravno 

3 5-6 5 m 8 m dvojno naravno: steber in naravni most, L stran rova, 
2x2 m gurtna
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 odsekov – enostavnega in kompleksnega

 

Sidrišča (tip, število, lokacija) 

2x svedrovec; dvojno; leva stena 2 m od roba brezna, 
1 m visoko 

fiks, svedrovec; desno, nasprotna stena 

fiks; pod poličko 15 m pod robom brezna, 2 m levo 
iz smeri 

naravno – luknja v steni; odmik 5 m pod gornjim 
sidriščem, 1 m gurtna 

fiks, svedrovec; desno, nasprotna stena 

fiks; pod poličko 5 m pod robom brezna, 1 m levo iz 
smeri 

naravno – luknja v steni; 5 m pod gornjim sidrišč

dvojno naravno: steber in naravni most, L stran rova, 
2 m gurtna 

enostavnega in kompleksnega  

Opombe 

2x svedrovec; dvojno; leva stena 2 m od roba brezna, 

ko 15 m pod robom brezna, 2 m levo 

luknja v steni; odmik 5 m pod gornjim 

 

 

om brezna, 1 m levo iz 

luknja v steni; 5 m pod gornjim sidriščem 

Previdno čez 
podor 

Odmik: 1 m 
gurtna 

dvojno naravno: steber in naravni most, L stran rova,  


