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V januarju pomagali madžarski potapljaški ekipi BBBT pri 

urejanju papirjev za obisk jam Bilpa ter Jelovička jama. 

 

V Pivka jami so v letu 2015 bili šestkrat in od zadnje izmerjene 

točke raziskali in izmerili novih 3500 metrov rova. Za dotočnim 

sifonom Pivka jame se je potapljalo od 2 do 5 oseb, podporno 

ekipo je sestavljalo tudi do 15 jamarjev. 

 

V Planinski jami so bili štirikrat, našli končno točko raziskovanj 

iz leta 1999 ter zaenkrat podaljšali sifon za novih 30 metrov na 

skupno dolžino 500 metrov. Globina končne točke je 65 metrov, 

bili pa so že 72 metrov globoko. Potapljala sta se dva 

potapljača, podporna ekipa je štela tudi do 20 jamarjev. 

 

Najdena jama 26.09.2015 – Skupna vaja JRS-ETP reševanje 

izza sifonov. 

Huda Luknja 05.10.2015 Uroš Ilič, Robert Anžič, jama za prvim 

sifonom raziskana naprej v dolžini cca 250m in ponuja 

nepozabno soteskanje do drugega sifona. 

 

Mišnica 19.10.2015 

Potop  je bil do globine 36 m, to pomeni, da je jama globoka kar 

84 metrov. V jami so naredili 21 vizur in 22 točk, dolžina 

celotnega poligona je 183,17 m, skupna horizontalna dolžina 

jame pa je 151,44 m. Če dodamo še podvodni del, znaša 



dolžina jame kar 430 metrov in to Mišnico postavlja za najdaljšo 

jamo v občini Trebnje. 

Cavebase exploration team iz Nemčije opravil raziskave v Bilbi, 

naredili lep načrt ( več na povezavi 

http://www.cavebase.de/index.php/project-overview2/2012-09-

25-20-57-11/slovenia2015 ) Obiskali so še jamo Suhadolca. 

 

 

Simon Burja se je udeležili mednarodne  ekspedicije SAMAR 

2015   poleg suhih razsikanih jam je raziskoval tudi sifone ; 

Izvir Balogo prvič raziskan  do dolžine 230m globine 67m. 

Jama Langun odtočni sifon preplavani trije sifoni skupna dolžina 

novih suhih in vodnih delov  550 m max glob sifonov 15m 

Sistem Borabot Palaspas-  več potopov z obeh strani povezava 

v dolžini 390m max gl 20m (5 sifonov) 

UKOVNIK Ker je vhod v jamo skozi sifon stejem kot potapljaško 

akcijo. 

 

S Primožem Gnezdo je raziskal in zarisal suhi del jame za 

sifonom (v zadnjem sifonu se je raziskovalo dve leti 

preje),skupno več kot 1100 metrov jame (sifonskih delov čez 

350m globin 65m). skupaj sobile v 2015 4 akcije 

Jama Sežanske reke v dveh akcijah v pritočnem sifonu jamo je 

sedaj pritočni sifon dolžine 190m in globine 65m. Sodelovali 

klubi iz Ljubljane ,Logtec,           

Ajdovščina,Sežana,Domžale,Postojna 

 

Decembra nas je obiskala še ena  madžarska skupina 

potapljačev, katera nas je prosila za pomoč pri urejanju 

dovoljenj za jamsko potapljanje pri nas. 
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