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Ljubljana, 06.11.2015 Vsem jamarjem in jamarskim društvom 

 

Razpis nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek v letu 2014 

 

Viljem Putick (1856-1929), rojen v vasi Popuvki na Moravskem, je bil eden od pionirjev 

sistematičnega raziskovanja in dokumentiranja kraškega podzemlja pri nas. Bil je med 

pobudniki za ustanovitev Društva za raziskavanje jam v Ljubljani, ustanovljenega leta 1910. 

Leta 2005 je Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ob svoji 95-letnici prvič razpisalo natečaj in 

podelilo nagrado Viljema Puticka za najboljši jamarski raziskovalni dosežek leta. Nagrada je v 

tem času postala tradicionalna, letošnji razpis je namreč že deseti po vrsti. Društvo za 

raziskovanje jam Ljubljana tudi letos objavlja razpis za nagrado Viljema Puticka za najboljši 

jamarski dosežek v letu 2015.  

 

Vabimo vse, ki so sodelovali pri jamarskih odkritjih v letu 2015, da s svojimi prispevki 

kandidirajo za nagrado Viljema Puticka. Razglasitev dobitnika nagrade v višini 1000 evrov bo 

na prireditvi 1. marca 2016. 

 

Pogoji za sodelovanje na razpisu so: 

 

1. Za nagrado Viljema Puticka lahko kandidirajo jamarska društva ali druge pravne 

osebe. 

2. Če je jamarski dosežek rezultat raziskav (1) skupine jamarjev, ki jo sestavljajo člani 

različnih jamarskih društev, ali (2) skupine članov jamarskih društev in članov 

drugih pravnih oseb, ali (3) skupine neformalno povezanih posameznikov, se lahko 

taka skupina na razpis prijavi kot raziskovalna skupina fizičnih oseb. Raziskovalna 

skupina mora vključevati vse osebe, ki so sodelovale pri raziskavah. 

3. Za jamarski dosežek šteje raziskovanje nove jame ali pomembno odkritje novih 

delov že znane jame, ki ima vhod na ozemlju Republike Slovenije. 

4. Kandidati lahko prijavijo jamarske dosežke, ki so rezultat raziskav, opravljenih med 

1. januarjem in 31. decembrom 2015. 

5. Kras in še posebej jame so občutljivo okolje, zato morajo vse raziskave potekati ob 

upoštevanju ustrezne zakonodaje in pravil jamam prijaznega raziskovanja.  

6. Rok za oddajo prijav na razpis je 31. januar 2016. Naslov za oddajo prijav je 

nagrada@speleo.net.  Zadeva elektronskega sporočila z ustrezno pripravljeno 

dokumentacijo mora vsebovati ime prijavitelja ter biti označena z imenom 

organizacije prijavitelja, Nagrada Viljema Puticka - prijava.   
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7. Prijava mora vsebovati: 

 ime dosežka,  

 opredelitev, ali gre za prijavo društva ali za prijavo skupine posameznikov, 

 naziv prijavitelja (jamarsko društvo ali pravna oseba) oziroma osebna imena 
vseh raziskovalcev v skupini, če je prijavitelj skupina fizičnih oseb. Priloženi 
morajo biti kontaktni poštni in elektronski naslov ter telefonska številka, 

 opis jamarskega dosežka, ki naj vsebuje kratko, jedrnato in razumljivo 
predstavitev dosežka, lokacijo, zgodovino in udeležence raziskav ter 
obrazložitev kandidature za najboljši jamarski dosežek leta. Besedilo naj ne 
presega 4000 znakov (vključno s presledki). Opisu so lahko priloženi načrti in 
druge grafične priloge. Dosežek mora biti predstavljen v obliki članka, ki je 
neposredno uporaben za objavo v tiskanem ali elektronskem mediju.  

 popolno dokumentacijo jamarskega dosežka najmanj v obsegu in kakovosti, 
potrebni za popolno registracijo jame (osnovni »A« zapisnik jamskih ogledov 
s prilogami - karte, načrti, profili, meritve). Razpisni prispevek lahko 
dopolnjujejo tudi priloge kot so 3D modeli, računalniške simulacije, film, 
slikovni material… Iz gradiva o raziskavah v že znanih jamah mora biti jasno 
razvidno, katere raziskave so bile izvedene v letu 2015 in katere so starejše. 
Zaradi boljše preglednosti novo raziskanih rovov je obvezni del gradiva tudi 
tabela meritev z jasno označenimi meritvami v letu 2015, 

 izjavo, da je prijavljeni jamarski dosežek izključno rezultat raziskav 
prijaviteljev in da so podatki v prijavi resnični, točni in popolni. 

 
8. S prijavo na razpis prijavitelj dovoljuje Društvu za raziskovanje jam Ljubljana uporabo 

predloženega besedila z opisom jamarskega dosežka za namen promocije 

jamarskega raziskovanja, objave v poročilih in na spletnih straneh ter v sredstvih 

javnega obveščanja in drugih promocijskih gradivih. Pri tem gre za nekomercialno 

uporabo z jasno izpostavitvijo prijavitelja, prijavitelj pa ohrani vse materialne in moralne 

avtorske pravice. 

 

Komisija in merila za ocenjevanje prijav: 

 

Izbor najboljšega jamarskega dosežka bo opravila petčlanska komisija z uporabo naslednjih 

meril: 

 pomembnost odkritja v slovenskem in mednarodnem prostoru, 

 dolžina, globina in zahtevnost odkrite jame ali dela jame, 

 trud vložen v raziskovanje, 

 upoštevanje pravil jamam prijaznega raziskovanja, 

 kakovost dokumentacije. 

 

Če se na razpis ne bo prijavil nihče ali če bo komisija ugotovila, da nobena od prispelih prijav ne 

ustreza pogojem razpisa ali če bo komisija ocenila, da nobena od prispelih prijav ne obravnava 

jamarskega dosežka, ki bi se lahko ponašal z nazivom jamarski dosežek leta, se bo nagrada 

prenesla v sklad za nagrado za naslednje koledarsko leto. 

 

Odločitev komisije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati.  

Rezultati izbora najboljšega jamarskega dosežka leta ostanejo tajni do podelitve nagrade. 
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Jamarske dosežke v letu 2015 bo ocenjevala komisija v sestavi:  

 dr. Franci Gabrovšek, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, 

 dr. Uroš Herlec, Univerza v Ljubljani, NTF – Oddelek za geologijo, 

 dr. Bojan Otoničar, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC-SAZU, 

 Mihael Rukše, Jamarski klub Novo Mesto, 

 Bogomir Remškar, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina. 

 

Datum podelitve nagrade:  

 

Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek leta 2015 bo podeljena 1. marca 2016 

na javni prireditvi, na kateri bodo prijavitelji petih najvišje ocenjenih dosežkov predstavili svoje 

raziskave. 

 

Dodatna obvestila:  

 

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ne bo kandidiralo na razpisu.  

 

Prosimo vas, da morebitna dodatna vprašanja o razpisu naslovite: 

 po e-pošti na: nagrada@speleo.net 

 

Sponzor nagrade je Treking šport d.o.o. z blagovnima znamkama Petzl in Tendon. 

 

 

 


