1. C-zapisnik (Kartografsko gradivo)
Pod C-zapisnik so prvotno šteli pomožne dokumente, kot so terenske skice, pomožni poligoni,
sheme načrtov ipd. Ta rubrika ni zares zaživela, zato smo jo opustili. Danes kot C-zapisnik
štejemo vse kartografsko gradivo (razen načrtov jame), ki ga lahko priložimo A- ali B-zapisniku.
C- zapisnikov ne oddajamo samostojno, temveč vedno kot prilogo.
Vedno je priporočljivo, da k A-zapisniku priložimo A4-fotokopijo TTN (1:5.000 ali 1:10.000).
Takšna priloga pa je še posebej pomembna pri jamah, kjer je dostop orientacijsko zahteven, tedaj
na karto vrišemo tudi vse potrebne značilnosti. Včasih je za dostop do jame treba izrisati poligon,
ki ga prav tako priložimo A-zapisniku. Kot C-zapisnik lahko priložimo tudi naslednje
dokumente: ortofoto posnetek okolice jame, načrt jame položen na TTN-karto, poročilo o izmeri
lege ipd.
C-zapisnik ima od leta 2014 predpisano obliko. Poleg standardnih podatkov o jami, ekskurziji,
avtorju in društvu izpolnimo tudi polje za podatke o karti: tip, merilo, letnik. Ostala polja
izpolnimo po potrebi.
1.1. Katastrska št.
V polje vpišemo katastrsko številko že registrirane jame. Če v identiteto jame nismo prepričani,
rubriko raje pustimo prazno, da ne vnašamo nepotrebne zmede.
1.2. Ime jame
V polje pišemo obstoječe ime jame oz. ime, ki ga napišemo na A-zapisnik. Ime naj bo izpisano z
malimi tiskanimi črkami z ustreznimi velikimi začetnicami. Glede izbire imena jame glej
posebno poglavje Druga navodila – Priporočila za izbiro imena jame.
1.3. Datum zapisnika
Vpišemo datum, ko smo natisnili oz. izpolnili zapisnik.
1.4. 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.
1.5. Oznaka dokumenta (izpolni Kataster)
Pustimo prazno!
1.6. 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 zapisnikar. Pri vseslovenskih
ekskurzijah vpišemo Jamarska zveza Slovenije, pri reševalnih vajah ali intervencijah pa Jamarska
reševalna služba.
Če je ekskurzijo izvedla organizacija izven JZS, prav tako vpišemo ime te organizacije. Če je
zapisnik samostojno delo posameznika izven organiziranega jamarstva, pustimo to rubriko
prazno.

1

1.7. Avtor
Vpišemo ime in priimek avtorja zapisnika.
1.8. Karta, merilo
Sem vpišemo podatke o karti, ki smo jo priložili na tem zapisniku: vrsta karte (Atlas Slovenije,
TK = topografska karta, TTN = temeljni topografski načrt), merilo in letnik izdaje. Raje podatek
več kot premalo.
1.9. Kota vhoda
V primeru, da zapisnik prikazuje le lokacijo vhoda v jamo, vpišemo nadmorsko višino le-tega. Če
smo nadmorsko višino odčitali z GPS, moramo upoštevati, da je razlika med elipsoidom WGS84
in lokalnim geoidom več kot 50 višinskih metrov! Tudi sicer GPS ni primeren za določanje
nadmorske višine, razen če ima vgrajen barometrski višinomer.
1.10.
Koordinata GK ► in Koordinata GK ▲
V primeru, da zapisnik prikazuje le lokacijo vhoda v jamo, vpišemo Gauss-Krügerjeve
koordinate le-tega. Če zapisnik prikazuje več točk, vpišemo koordinate glavne (tiste s povsem
posebno oznako) oz. ne vpisujemo ničesar.
Če smo za določitev koordinat uporabili GPS, moramo nastaviti lokalni koordinatni sistem. Ne
vpisujmo koordinat po elipsoidu WGS84!
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