
PRAVILNIK O PRIZNANJIH JAMARSKE ZVEZE 
SLOVENIJE  

 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
Z namenom popularizacije jamarske dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in 
dosežkov posameznikov, ekip in društev, Jamarska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
JZS) razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, ekipam in društvom, ki so 
vključeni v Jamarsko zvezo Slovenije, ali kakorkoli pripomorejo na področju jamarstva.  
 
 

2. člen 
JZS določa s tem pravilnikom način, pogoje in druge kriterije, na podlagi katerih se 
posameznikom, ekipam in društvom na primeren način izreka priznanje za dosežene uspehe 
na področju raziskovanja, izobraževanja, izrednih dosežkov v jamarstvu, dolgoletnega dela v 
jamarstvu, znanstvenih odkritij, pomoč pri uresničevanju in izvedbi različnih aktivnosti.  
 
 

VRSTE PRIZNANJ 
 
 

3. člen 
1. priznanje za dosežke na področju raziskovanja jam; 
2. priznanje za uspešno delo na področju jamarstva, izobraževanja, reševanja; 
3. priznanje za izredne dosežke v jamarstvu; 
4. priznanje JZS.  
 
 

POGOJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
 

4. člen 
Razpis za podelitev posameznih priznanj javno objavi na spletnih straneh JZS praviloma do 
konca leta za priznanja v tekočem letu. Rok za oddajo pisnih predlogov ne sme biti krajši od 
30 dni od dneva javne objave razpisa. Zadnji možni datum oddaje pisnih predlogov določi 
predsednik JZS. Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo jamarska društva, organi 
JZS in posamezniki. Za posamezna priznanja društvom lahko daje pobudo le predsedstvo 
JZS. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev 
in ustrezno dokumentacijo.  
 
 

5. člen 
Strokovno ocenitev predlogov za posamezno priznanje iz 3. člena opravi Komisija za 
priznanja pri JZS, ki za predsedstvo JZS pripravi predlog nagrajencev za posamezno leto. 
Predsedstvo JZS sprejme sklep o dobitnikih priznanj JZS. Če Komisija za priznanja pri JZS 
ali predsedstvo JZS ugotovita, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev 



posameznega priznanja, lahko predsedstvo JZS sklene, da se posamezno priznanje ne podeli. 
Predsedstvo JZS javno objavi in vodi seznam dobitnikov posameznih priznanj iz 3. člena.  
 
 

6. člen 
O obsegu, vrednosti in obliki nagrajevanja (podelitvi priznanj) vsakokrat odloča predsedstvo 
JZS, pri čemer poskrbi, da so priznanja vsako leto vrednostno in tradicionalno enaka.  
 
 

7. člen 
Predsedstvo JZS lahko sklene, da kandidat posameznega priznanja izgubi pravico do 
priznanja, če grobo krši splošno veljavne etične in moralne norme ali če na kakršenkoli drug 
način povzroči večjo škodo jamarstvu ali ugledu matičnega društva oz. JZS.  
 
 

8. člen 
Predsedstvo JZS lahko brez javnega razpisa podeli posebno priznanje organizaciji izven JZS, 
ki je veliko prispevala k razvoju in popularnosti jamarstva.  
Priznanja se podelijo skupaj z ostalimi priznanji in dobitniki priznanj se javno objavijo.  
 
 

9. člen 
Za podeljevanje priznanj se upoštevajo še naslednji pogoji: 
1. Priznanje za dosežke na področju raziskovanja jam podeljuje samo JZS. Prejmejo ga lahko 
člani ali organizacije, ki so dosegli vidne rezultate pri raziskovanju jam in imajo večji pomen. 
To so lahko večji jamski sistemi, daljše jame ali globlja brezna. Prav tako na področju jamske 
biologije, geologije in na drugih področjih, ki so povezana z jamarstvom. Prejmejo jo lahko 
tudi člani, ki so pobudniki in vodje teh odkritij niso pa sami raziskovali jam.  
 
2. Priznanje za uspešno delo na področju jamarstva, izobraževanja ali reševanja podeljuje 
samo JZS. Prejmejo pa ga lahko društva in člani jamarskih društev, ki aktivno delujejo na 
področju jamarstva, izobraževanja in reševanja, uspešno opravljajo promocije jamarstva in so 
zaznavni tudi izven domačega društva ali domovine.  
 
3. Priznanje za izredne dosežke v jamarstvu podeljuje samo JZS. Namenjeno je društvom in 
članom društev, ki so pri raziskovanju dosegli rekordne dosežke tako v dolžini in globini jam 
ali pri znanstvenih dosežkih na področju biologije, geologije in na drugih področjih, ki so 
povezana z jamarstvom. Prejmejo ga lahko tudi člani, ki vodijo in koordinirajo te raziskave in 
so s svojim delom pripomogli k uspešnemu delu raziskav. Prejmejo pa ga lahko društva in 
člani jamarskih društev, ki aktivno delujejo na področju, izobraževanja in reševanja, uspešno 
opravljajo promocije jamarstva in so zaznavni tudi izven domačega društva ali domovine.  
 
4. Priznanje JZS podeljuje samo JZS. Namenjeno je vsem, tudi zunanjim osebam, ki niso 
člani jamarskih društev, vendar pa vidno vplivajo na uspešno delo v jamarstvu.  
 
 

OBLIKE PRIZNANJ 
 
 

10. člen 



Oblike priznanj so naslednje: 
 
1. Priznanje JZS je priznanje v formatu B4. Na tem priznanju je na vrhnjem delu formata 
napis; "JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE", pod njim je napis "PRIZNANJE" z velikimi 
tiskanimi črkami. Pod napisom priznanje je napis "podeljuje" in pod "podeljuje" namen 
priznanja za, (iz točke 3 pogoji za podeljevanje), pod tem je manjkajoč napis osebe ali 
organizacije, ki prejme to priznanje. Pot napisom prejemnika je znak jamarske zveze 
Slovenije in pod znakom na levi strani formata kraj podelitve in datum, na desni strani pa je 
podpis odgovorne osebe JZS. Celotni format priznanja ima v ozadju sliko prehoda 6. slapu v 
Škocjanskih jamah. Slika je preslikana iz 163 strani knjige; "Chronik der Sektion Küstenland 
des deutschen und österreichischen Alpenvereins 1873 - 1892", avtorja Pazze P. Augusta, 
izdane v Trstu leta 1893. Poleg tega ima format priznanja obrisan dvojni okvir in okoli okvirja 
človeške ribice - proteusi v narisani obliki.  
 
2. Bronasti znak JZS je značka velikosti 5x3 cm. Na tej znački je grb Jamarske zveze 
Slovenije, ki ima na vrhu znaka napis z velikimi tiskanimi črkami JZS, pod njim je letnica 
ustanovitve Jamarske zveze Slovenije 1889. V grbu je tudi obris jame in v njej človeška 
ribica-proteus, pod tem pa še dvakrat po tri valovite črte, ki ponazarjajo vodo. Grb je 
obrobljen s polno črto. Celotna značka je bronaste barve.  
 
3. Srebrni znak JZS je značka velikosti 5x3 cm. Na tej znački je grb Jamarske zveze 
Slovenije, ki ima na vrhu znaka napis z velikimi tiskanimi črkami JZS, pod njim je letnica 
ustanovitve Jamarske zveze Slovenije 1889. V grbu je tudi obris jame in v njej človeška 
ribica-proteus, pod tem pa še dvakrat po tri valovite črte, ki ponazarjajo vodo. Grb je 
obrobljen s polno črto. Grb je obrobljen s polno črto. Celotna značka je srebrne barve.  
 
4. Zlati znak JZS je značka velikosti 5x3 cm. Na tej znački je grb Jamarske zveze Slovenije, 
ki ima na vrhu znaka napis z velikimi tiskanimi črkami JZS, pod njim je letnica ustanovitve 
Jamarske zveze Slovenije 1889. V grbu je tudi obris jame in v njej človeška ribica-proteus, 
pod tem pa še dvakrat po tri valovite črte, ki ponazarjajo vodo. Grb je obrobljen s polno črto. 
Grb je obrobljen s polno črto. Celotna značka je zlate barve.  
 
5. Plaketa z zlatim znakom JZS je identična priznanju JZS. Razlika je le v tem, da ima 
namesto napisa "PRIZNANJE", napis "PLAKETA" in je prevlečen z zlato folijo. Razlika je 
tudi v znaku JZS, ki je pod prejemnikom. Ta znak je prevlečen z zlato folijo in tako vidno 
izstopa skupaj z napisom "PLAKETA". Poleg plakete nagrajenec dobi zlati znak JZS, pod 
znakom v škatlici je ploščica, na kateri je gravirano ime dobitnika in datum podelitve.  
 
 

KATEGORIJE PRIZNANJ 
 
 

11. člen 
Priznanja so razvrščena v naslednje kategorije:  
1. Priznanje JZS 
Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali večji prireditvi JZS. 
To priznanje lahko dobi vsaka organizacija ali posameznik, ki jih predlaga društvo ali JZS.  
Priznanje se lahko podeli večkrat istim dobitnikom. 
 
2. Bronasti znak JZS 



Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali večji prireditvi JZS. 
To priznanje lahko dobi vsaka organizacija ali posameznik, ki jih predlaga društvo ali JZS.  
Bronasti znak JZS je lahko podeljen zaslužnim članom in članicam ali zunanjim sodelavcem. 
Podeli se le enkrat istemu dobitniku.  
 
3. Srebrni znak JZS 
Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali večji prireditvi JZS. 
To priznanje lahko dobi vsaka organizacija ali posameznik, ki jih predlaga društvo ali JZS.  
Srebrni znak JZS je lahko podeljen zaslužnim članom in članicam ali zunanjim sodelavcem.  
Obdobje podelitve med bronastim in srebrnim znakom mora biti najmanj pet let ali 10-20 let 
dela v jamarstvu. Podeli se le enkrat istemu dobitniku.  
 
4. Zlati znak JZS 
Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali večji prireditvi JZS. 
To priznanje lahko dobi vsaka organizacija ali posameznik, ki jih predlaga društvo ali JZS.  
Zlati znak JZS je lahko podeljen zaslužnim članom in članicam ali zunanjim sodelavcem. 
Obdobje podelitve med srebrnim in zlatim znakom mora biti najmanj pet let ali 20-30 let dela 
v jamarstvu. Podeli se le enkrat istemu dobitniku.  
 
5. Plaketa z zlatim znakom JZS 
Priznanje se lahko podeljuje enkrat letno na redni letni skupščini ali večji prireditvi JZS. 
To priznanje lahko dobi vsaka organizacija ali posameznik, ki jih predlaga JZS.  
Plaketa z zlatim znakom JZS je najvišje priznanje na področju jamarstva in se ga lahko 
podeljuje zaslužnim članom in članicam ali zunanjim sodelavcem. Plaketo z zlatim znakom 
lahko prejmejo samo najbolj zaslužni, ki so se z dolgoletnim delom in požrtvovalnostjo 
izkazali na področju jamarstva in vsega, kar je v povezavi z njim. Obdobje podelitve med 
zlatim znakom in plaketo z zlatim znakom JZS mora biti najmanj deset let ali 30 in več let 
dela v jamarstvu.  
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 
 

12. člen 
Pravilnik se spreminja po enakem postopku, kot je bil sprejet po sklepu predsedstva.  
 
 

13. člen 
Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na seji predsedstva JZS.  
 
 

14. člen 
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati vsi dosedanji pravilniki, ki so urejali to 
področje.  
 
V Ljubljani, 8.12.2005 
Predsedstvo JZS je na 26. (dopisni) seji dne 8.12.2005 sprejelo ta pravilnik. 
 
 



Predsednik JZS: 
Jordan Guštin 


