
SSSlllooovvveeennnssskkkaaa   pppoootttaaapppllljjjaaaššškkkaaa   zzzvvveeezzzaaa   

 
ZZZaaa   vvvaaarrrnnnooo   pppoootttaaapppllljjjaaannnjjjeee   

 
 

 

PPPOOOTTTAAAPPPLLLJJJAAAŠŠŠKKKIII    AAATTTLLLAAASSS   
SSSLLLOOOVVVEEENNNIIIJJJEEE    

   
   
   
   
   

  



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 1 
 

Ime lokacije  »Pod Solkanskima mostoma«, reka Soča  
Tip  () MORJE  (X) REKA  () JAMA  () JEZERO 
Zahtevnost   P1 ,   P2 ,   P3 

Pred potopom si obvezno oglejte možnost izhoda iz vode pred kajakaško progo !  
Priporočljivo je osnovno znanje potapljanja v toku/protitoku. 

Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

  
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 
 

Iz Solkana pri Novi Gorici se peljete v smeri proti Tolminu. Približno 1 kilometer izven Solkana 
zavijete v križišču desno k hidro elektrarni Solkan in lokalu Žogica. Ko se pripeljete na 
parkirišče lahko z avtomobilom zapeljete po betonski poti do brega reke Soče. Tam se lahko 
pripravite za potop.  

Parkirni prostor Je na mestu izstopa iz reke, pri  kajakaški progi v Solkanu. Zato je najbolje, da imamo 
spremljevalca, ki bo avtomobil odpeljal izpred HE Solkan nazaj proti Solkanu. V Solkanu 
gremo po cesti IX. korpusa. V semaforiziranem križišču nadaljujemo naravnost po cesti IX. 
Korpusa. V prvem križišču (po približno 400 m) zavijemo desno na ulico Pot na Breg. Pot 
nadaljujemo po ulici čez železniški prehod vse do parkirišča ob kajakaški progi oziroma ob 
novem kajakaškem centru (v izgradnji, dokončan leta 2006) 

Pristop k vodi Z brega po stopnicah ob betonski poti. 
Pozor: ker iz vode pridemo drugje, je potrebno avtomobil zapeljati k kajakaški progi v Solkanu 
(izstopna točka). Najbolje je, da imamo spremljevalca, ki bo avtomobil zapeljal k izstopni točki.

Opis potopa S stopnic se spustite v vodo. Do starega solkanskega mostu je voda plitvejša, od 1 do 2 metra 
in zaradi tega je tu vodni tok malo močnejši. Po približno 300 metrih, od vstopa v vodo, boste 
priplavali pod star solkanski most. Tu se bo globina spustila do približno 10 metrov. Če se 
boste držali bolj ob levem bragu boste pod mostom naleteli na velik zid, ki je v času gradnje 
služil za oporo konstrukcije za gradnjo mostu. Pod mostom naletite na mnoge kamnite bloke, 
ki so padli v vodo, ko je bil most porušen med prvo in poškodovan med drugo svetovno vojno. 
Ravno tako boste z malo sreče opazili ostanke ograje mostu. Od starega mostu nadaljujete 
potop z rečnim tokom. Globina niha med 6 in 10 metri in rečni tok je zmeren. Lahko se držite 
bolj ob levem bregu Soče, kjer so po dnu reke večje skale. Rečno dno je zelo razgibano, pod 
velikimi skalami so luknje, kjer lahko ugledate kakšno ribo. Po približno 400 metrih od starega 
mostu priplavate pod nov solkanski most, kjer se globina spusti do globine približno 10 
metrov. S potopom nadaljujete proti staremu jezu, kjer je kajakaška proga. Od novega 
solkanskega mostu naprej se držite ob levem bregu Soče. Dno je skalnato. Po približno 250 
metrih priplavamo na površino in na levem bregu obvezno izstopimo iz vode pred kajakaško 
progo. Potop je dolg, traja lahko tudi več kot uro, zato je zaradi mraza primernejši za toplejše 
letne čase. 

Dodatna oprema Svetilka, kompas 
Ugodne razmere  Zaradi temperature vode je najugodnejši čas za potop poleti. Vidljivost pa je najboljša pozimi. 
Globina vode Do 10 m (globina niha) 



Temperatura vode Poleti 16°C, pozimi 4°C 
Vidljivost v vodi   Slaba  ,    Dobra  ,     Odlična 
Tok   Ga ni ,     Slab ,      Srednji ,    Močan      opomba: odvisno od vodostaja 
Vegetacija   
Živali Postrvi, kleni,  
Dno Skala, prod 
Posebnosti Pod starim železniškim solkanskim mostom lahko naletite na ostanke ograje in kamnite bloke 

prvega solkanskega mostu, ki je bil v prvi svetovni vojni porušen. Ravno tako naletite na 
ostanke ograje in kamnite bloke drugega mostu, ki je bil poškodovan v drugi svetovni vojni. 
Pod mostom si lahko ogledate tudi temelj, na katerem je stala konstrukcija za izgradnjo 
mostu. Sama struga reke Soče je kamnita in je sama kot taka zanimiva. 

Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

PK Mehurček, Laze 27, Vrtojba, p.p. 297, 5001 Nova Gorica, 041 705 349 
info@mehurcek.com , www.mehurcek.com 
ŠKD HSA Vodan, XXX. divizije 15/a , 5000 Nova Gorica, 041 376 744 
smiljan.zavrtanik@eles.si, www.drustvo-vodan.si 
Sirena sub, Vipavska 54, 5000 Nova Gorica, 041 687 210 
dado.podnar@siol.net, www.reef.si 
DPD Soča, Pinka Tomažiča 11, 5000 Nova Gorica, 041 594 416 
dpd_soca@email.si 

Kontaktna oseba Marko Hlebec, 041 555 823 
Gostinska 
ponudba 

Pizzerija, špageterija Žogica, Soška 52, 5250 Solkan, 05 300 52 40 
info@zogica.com, www.zogica.com 
Pizzerija Alcatraz, Vojkova 61, 5000 Nova Gorica, 05 302 16 65 
alcatra@email.si, www.alcatraz.si 
Restavracija Sabotin, IX. korpusa 35, 5250 Solkan, 05 336 52 81 
hotel.sabotin@hit.si, www.hit.si  
HIT Restavracija picerija Triglav, Cankarjeva 12, 5000 Nova Gorica, 05 302 39 59 
restavracija.triglav@hit.si 
Kavarna in restavracija Pecivo, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, 05 333 17 70 
Gostišče Kekec, Kekčeva pot 4, 5000 Nova Gorica, 05 300 56 75 

Turizem,  
vredno ogleda 

Sveta gora, kaverne I.SV na Sabotinu 

Prenočišča Hotel Sabotin, IX. korpusa 35, 5250 Solkan, 05 336 50 00, 05 336 52 81 
hotel.sabotin@hit.si, www.hit.si 
Hotel Perla, Kidričeva 7,  5000 Nova Gorica, 05 336 30 00 
hotel.perla@hit.si, www.hit.si  
Hotel Park, Delpinova 5, 5000 Nova Gorica , 05 336 20 00 
hotel.park@hit.si, www.hit.si  
Kamp Lijak + turistična kmetija, Ozeljan 6, 5261  Šempas, 05 30 88 557, 031 894 694 
camp.lijak@volja.net, www.camplijak.com 

Vpis v SPT  Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo 
Možna lokacija za 
žig SPT 

Pizzerija, špageterija Žogica, Soška 52, 5250 Solkan, 05 300 52 40, http://www.zogica.com 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 

Podatke izpolnil 11.febr.2005 / Marko Hlebec, info@mehurcek.com, PD MEHURČEK (Nova Gorica) 
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PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 2 
 

Ime lokacije  »Luknja pri Plavah«, reka Soča 
TIP    MORJE    REKA    JAMA     JEZERO 
Zahtevnost   P1 ,   P2 ,   P3    Priporočljivo je osnovno znanje plavanja/potapljanja v toku/protitoku. 
Zemljevid / skica 

  
Fotografije  
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 
 

Iz smeri Nove Gorice v smeri proti Tolminu po 13 kilometrih pripeljete v Plave. V prvem 
križišču zavijete levo v smeri proti vasi Dobrovo (Goriška Brda). Prečkate most, pred vami 
boste opazili  lokal, Okrepčevalnica pri mostu Plave. T zavijete levo in ponovno levo na 
lokalno cesto, ki ob desnem bregu reke Soče pelje proti zaselku Prelesje. Po približno 50 
metrih od križišča ob cesti parkirate avtomobil. Tu greste v vodo. 

Parkirni prostor Na mestu vstopa, za dva do tri avtomobile, ob cesti. 
Pristop k vodi V vodo gremo z brega ob lokalni cesti na desnem bregu reke Soče. 
Opis potopa V vodo se spustite z desnega brega reke Soče, približno 100m niže od mostu. Po dnu 

zaplavajte proti sredini struge, kjer boste naleteli na kamnito steno, ki se spusti do globine 17 
metrov. Na dnu stene nadaljujte potop v smeri proti proti toku (proti mostu) in ob desnem 
bregu reke. Kmalu boste na globini 16 metrov naleteli na vhod v luknjo v skali, širine okoli 2 
metra. Za spust v luknjo, potrebujete svetilko ! V luknji se lahko spustite do globine 24 metrov, 
v kolikor v luknji ni nanosov proda. Luknja se na koncu zožuje. Če boste imeli srečo, boste na 
dnu luknje srečali kakšno veliko ribo. Ko se dvignete iz luknje, lahko potop ob skalnatem dnu 
nadaljujete ob desnem bregu reke Soče proti toku, tako da zaplavate pod most in se nato 
vrnete ob steni ob desnem bregu do izhodiščne točke. Druga možnost je, da po ogledu luknje 
nadaljujete potop po produ v smeri proti levemu bregu reke Soče. Na levem bregu (približno 
40 metrov nižje od vstopne točke) boste naleteli na globini 5m večje skale, kjer se predvsem v 
zimskem času skrivajo večje ribe. Za tem zaplavate proti desnemu bregu in se ob steni vrnete 
na izhodiščno točko. 

Dodatna oprema Svetilka, kompas 
Ugodne razmere Zaradi temperature vode je najugodnejši čas za potop poleti. Vidljivost pa je najboljša pozimi 
Globina vode 24 m (globina niha) 
Temperatura vode Poleti 16°C, pozimi 4°C 
Vidljivost v vodi   Slaba  ,    Dobra  ,     Odlična                    opomba: odvisno od vremena 
Tok   Ga ni ,     Slab ,      Srednji ,    Močan     opomba: odvisno od vodostaja 
Vegetacija  
Živali Postrvi, kleni, 
Dno Skala, prod 
Posebnosti Naravna luknja v skali, ki seže do globine 24 metrov, odvisno od nanosov proda, ki se z 

visoko vodo spreminjajo. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

- 
( najbližji je PGD Kanal, Gradnikova 13/a, 5213 Kanal, 05 3981 300, 041 646 705) 

Kontaktna oseba Marko Hlebec, 041 555 823 
Gostinska 
ponudba 

Okrepčevalnica pri mostu Plave, Vojkova ulica 2, Plave, 5210 Deskle, 05 305 25 23 
Pizzerija Vinaca , Bevkova ulica 5, 5210 Deskle, 031 370 884 , www.users.volja.net/pizzerija/ 
Pizzerija Plac, Srebrničeva 18, 5210 Deskle, 05 305 24 50, 041 775 731 

Turizem,  
vredno ogleda 

Goriška brda…. Več na http://www.novagorica-turizem.com 
 

Prenočišča HNG – Hostel Nova Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica, 05 3354811, http://www.hostel-ng.si
Hotel Sabotin, IX. korpusa 35, 5250 Solkan, 05 336 50 00, http://www.hit.si 

Vpis v SPT  Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo 
Možna lokacija za 
žig SPT 

Okrepčevalnica pri mostu Plave , Vojkova ulica 2, Plave , 5210 Deskle , tel. 05 305 25 23 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke izpolnil  4. maj 2005 / Marko Hlebec, info@mehurcek.com, PD MEHURČEK (Nova Gorica) 
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PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 3 
 

Ime lokacije  »Korita Soče« pri vasi Soča  
Tip  () MORJE  (X) REKA  () JAMA  () JEZERO 
Zahtevnost  P1 ,  P2 ,   P3     Priporočljivo je osnovno znanje potapljanja v toku. 
Zemljevid / skica 

  
Fotografije 

  
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 
 

Iz Bovca se peljemo po cesti v smeri proti Trenti. Za vasjo Soča v križišču zavijemo za 
Lepeno. Kmalu za križiščem se peljemo čez most, ki prečka korita reke Soče. Po približno 
300 metrih se ustavimo ob cesti na velikem parkirnem prostoru, ki je ob levem bregu Soče.  

Parkirni prostor Ob cesti, 100m od kraja potopa. Tu se opremimo in podamo peš proti vstopni točki. 
Pristop k vodi Do vstopne točke na koncu korit (gledano v smeri toka) se spustimo po stezi, ki vodi od 

parkirnega prostora približno 100 metrov v smeri proti mostu čez reko. 
Opis potopa Potopimo se z levega brega in sicer na koncu korit (gledano v smeri toka). Po dnu zaplavamo 

proti toku v korita. Plavamo vse do prvih močnejših brzic, kjer se obrnemo in se s tokom 
vrnemo na izhodiščno točko. V vodi so zanimive, od vode oblikovane stene korit in zajede 
vanje. Prav gotovo bomo na potopu srečali postrvi. Nekatere so že prave velikanke. Potop je 
zanimivo opraviti okoli poldneva, ko je sonce visoko in žarki pronicajo v korita. Globina Soče 
niha, nekje med 6 in 8 metri, odvisno od vodostaja. Če je vodostaj visok, je lahko tok 
premočan za potop. Običajno je tok močan na ožjih in plitvejših delih korit, vendar znosen.  

Dodatna oprema Ni potrebna. Svetilka za zajede. 
Ugodne razmere Zaradi temperature vode je najprimernejši letni čas poletje. Vidljivost pa je najboljša pozimi. 
Globina vode 6-8 m 
Temperatura vode pozimi 4°C, poleti 10°C 
Vidljivost v vodi �  Slaba  , �  Dobra  ,    Odlična (odvisno od vodostaja) 
Tok �  Ga ni ,   �  Slab ,    �  Srednji ,    Močan 
Vegetacija Alge 
Opažene živali postrvi, soška postv, klen 
Oblika,sestav dna  korita: od močnega toka zlizane skalne stene z zajedami, prodnato dno, tolmuni 
Posebnosti  
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

-  
(najbližji je DPD Tolmin, Sela pri Volčah 36, 5220 Tolmin) 

Kontaktna oseba - 
Gostinska 
ponudba 

Gostišče Stari kovač, Rupa 3, 5230 Bovec, 05 3886 699,  
Gostišče Hedvika, Kal Koritnica 36/a, 5230 Bovec, 05 3896 363,  
Pristava Lepena, Lepena 2, 5232 Soča, 05 3889 900,  

Prenočišča Kamp Soča (najbližji lokaciji) , Soča 8, 5232 Soča, 05 388 93 18 
Kamp Klin, Lepena 1, 5232 Lepena, 05 388 95 13  
Motel Encijan, Log pod Mangrtom 31, 5231 Log pod Mangrtom, 05 3845 130,  

Turizem,  
vredno ogleda,  

Rafting, kajaking, hidrospeed, kanjoning, …uživanje v in z smaragdno reko.  
(več na http://www.bovec.si) 

Vpis v SPT  Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo 
Možna lokacija za 
žig SPT 

Kamp Soča , Soča 8, 5232 Soča 
 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke izpolnil 10.avgust 2005 / Marko Hlebec, info@mehurcek.com, 041 555 823 

 

http://www.bovec.si/
mailto:info@mehurcek.com


PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT.4  
 

Ime lokacije  »Most pri Rosalnicah«, Kolpa, (METLIKA) 
TIP  () MORJE  (X) REKA  () JAMA  () JEZERO 
Zahtevnost (X) P1 ,  () P2 ,  () P3       
Zemljevid / skica 

Fotografije  
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

V centru Metlike zaviješ  za smer ROSALNICE. Na koncu vasice Rosalnice, ko že zagledaš 
most zaviješ desno in se pelješ do reke KOLPE, kjer lahko parkiraš. 

Parkirni prostor Ob vodi ali kolovozu. 
Pristop k vodi Iz travnika . 
Opis potopa V vodo se spustimo, kot kaže puščica in s tokom odplavamo do mostu, kjer je pod njim še 

vedno mnogo ostankov starega lesenega mostu,ki so ga v 2. sv. vojni porušili.Med lesenimi in 
kovinskimi ostanki, ki so predvsem na levi strani je mogoče zaslediti veliko rib: kleni, somi,… 

Dodatna oprema Luč  
Ugodne razmere V času ko ni padavin oz. poleti. 
Globina vode 2–5m 
Temperatura vode 15-23°C 
Vidljivost v vodi ()  Slaba,  (X) Dobra,  () Odlična                   
Tok () Ga ni,   () Slab,  (X) Srednji,  () Močan    
Vegetacija  
Opažene živali somi, kleni,… 
Oblika, sestav dna Prodnato  
Posebnosti Ostanki mostu  
Lokalni potapljaški 
klub 

- 

Kontaktna oseba - 
Gostinska 
ponudba 

Gostišče Peter Badovinac na Gorjancih,Gostišče Kapušin – smer Črnomelj. 

Prenočišča - 
Turizem,  
vredno ogleda 

Gasilski muzej Metlika, vinska klet Metlika,… 

Vpis v SPT Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo 
Možna lokacija za 
žig SPT 

 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  8.11.2005 / matej.setina@gamamm.si. KROTA SUB ( Ljubljana) 

  

mailto:matej.setina@gamamm.si


PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT.5  
 

Ime lokacije  »Pod Napoleonovim mostom« pri Kobaridu, reka SOČA 
Tip  () MORJE  (X) REKA  () JAMA  () JEZERO 
Zahtevnost (x) P1 ,  () P2 ,  () P3       
Zemljevid / skica 

 
Fotografije  
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Kak kilometer za bencinsko postajo na vhodu v Kobarid je desno odcep za vas Drežnica. 
Ozka cesta  nas po par 100m pripelje do Napoleonovega mostu čez reko Sočo. Z mostu je 
lep razgled na reko, kjer je tudi mesto potopa in na peščeno plažico, kjer je vstopna in 
izstopna točka. Za mostom se cesta cepi levo proti Drežnici in desno proti Ladram. 

Parkirni prostor Za mostom ob cesti v smeri proti Drežnici je manjši parkirni prostor na levi strani ceste (dva 
avta) in naprej večji na desni strani ceste. Ob cesti v smeri proti Ladram je manjši parkirni 
prostor na desni strani ceste (dva avta). Tu se opremimo in podamo peš proti vstopni točki.  

Pristop k vodi Do vstopne točke se spustimo po stezi, ki vodi približno 100 metrov od Napoleonovega mostu 
v smeri proti Ladram od ceste (ob levem bregu reke Soče) navzdol do peščene plažice. 

Opis potopa Na potop se podamo iz peščene plažice in sem se tudi vrnemo. Pod vodo plavamo proti toku 
pod most in naprej vse do prvih brzic. Pri brzicah se obrnemo in se po dnu struge vrnemo do 
izhodiščne točke.  V vodi so zanimive, od vode oblikovane skale in globoke zajede v skale, 
kjer počivajo velike postrvi. Z malo sreče lahko srečamo tudi postrv velikanko. Zanimiv je 
pogled na Napoleonov most z rečnega dna. Globina reke pod mostom niha, nekje med 7 in 
10 metri, odvisno od vodostaja. Če je vodostaj visok, je tok premočan za potop, običajno pa je 
znosen. Pri načrtovanju potopa si lahko pomagamo s pomočjo podatkov opazovalne postaje 
reke Soče Agencije RS za okolje v Logu Čezsoškem. Običajno je Soča primerna za potop v 
Kobaridu, ko je vodostaj v Logu Čezsoškem manjši od 50 cm in pretok vode manjši od 
10m3/s (http://www.arso.gov.si/podro~cja/vode/napovedi_in_podatki/stanje_voda.html). 
Previdni bodite na kajakaše in raftarje, da ne dobite kakega "zavesljaja" po glavi. 

Dodatna oprema Ni potrebna. Svetilka za zajede. 
Ugodne razmere Zaradi temperature vode je najugodnejši čas za potop poleti. Vidljivost pa je najboljša pozimi. 
Globina vode 7 - 8 m (globina niha) 
Temperatura vode pozimi okoli 4°C, poleti okoli 12°C 
Vidljivost v vodi ()  Slaba,  () Dobra,  (X) Odlična                   
Tok () Ga ni,   () Slab,  (X) Srednji,  () Močan    
Vegetacija alge 
Opažene živali postrvi, soška postrv, platnica, klen 
Oblika, sestav dna prod, skala 
Posebnosti Priporočljivo je osnovno znanje potapljanja v toku. Previdni bodite na kajakaše in raftarje. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

-  
(najbližji je DPD Tolmin, Sela pri Volčah 36, 5220 Tolmin) 

Kontaktna oseba - 
Gostinska 
ponudba 

Gostišče in pizzerija Jazbec, Idrsko 56, Kobarid, http://www.jazbec-sp.si/ 
Restavracija Kotlar, Trg svodbode 11, 5222 Kobarid, http://www.kotlar-sp.si/ 
Restavracija Topli Val, Trg svodbode 11, 5222 Kobarid, http://www.topli-val-sp.si/ 

Prenočišča Kamp Koren, Drežniške Ravne 33, Kobarid, http://www.kobarid.si/dreznica/kamp/kamp.html 
Hotel Hvala, Trg svobode 1, 5222 Kobarid, http://www.topli-val-sp.si/ 

Turizem,  
vredno ogleda 

Kobariški muzej 1. svetovne vojne, Muzejska zbirka "Botognice" v Drežnici, Kostnica 
italijanskih vojakov,… (več na http://www.kobarid.si ) 

Vpis v SPT  Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo 
Možna lokacija za 
žig SPT  

Kamp Koren, Drežniške Ravne 33, 5222 Kobarid, 
http://www.kobarid.si/dreznica/kamp/kamp.html 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  3.2.2006 / Marko Hlebec / info@mehurcek.com PD MEHURČEK (Nova Gorica) 

 

http://www.arso.gov.si/podro%7Ecja/vode/napovedi_in_podatki/stanje_voda.html
http://www.jazbec-sp.si/
http://www.kotlar-sp.si/
http://www.topli-val-sp.si/
http://www.kobarid.si/dreznica/kamp/kamp.html
http://www.topli-val-sp.si/
http://www.kobariski-muzej.si/
http://www.kobarid.si/dreznica/fronta.html
http://www.kobarid.si/
http://www.kobarid.si/dreznica/kamp/kamp.html
mailto:info@mehurcek.com


PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 6  
 

Ime lokacije  Kanal, reka Soča 
Tip  () MORJE  (X) REKA  () JAMA  () JEZERO 
Zahtevnost (X) P1 ,  () P2 ,  () P3       opomba: plavanje v toku ! 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije  
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Iz smeri Nove Gorice se peljemo proti Tolminu. Po približno 20 kilometrih pridemo v Kanal. 
Peljemo skozi Kanal, čez most, v smeri proti Tolminu. 300 metrov za mostom je na desni 
Petrolov bencinski servis. Tu zavijemo desno do Avtokampa Korada  

Parkirni prostor Kamp Korada. Za dovoljenje za vstop v kamp vprašamo na recepciji kampa. Avtomobil 
parkiramo na koncu kampa, ob stezi, ki vodi do peščene plaže. 

Pristop k vodi Po krajši stezi iz kampa se spustimo  do peščene plaže na desnem bregu reke Soče. 
Opis potopa Na potop se podamo s peščene plaže. Pod vodo ob desnem bregu zaplavamo pod mostom 

do pritoka manjšega potoka, ki je oddaljen približno 150 metrov od vstopne točke. Pri potočku 
zaplavamo na levi breg in se ob njem vrnemo proti izhodiščni točki. Struga reke Soče se pod 
mostom spusti v kamniti kanjon z globokimi zajedami v skale.  

Dodatna oprema Svetilka, kompas 
Ugodne razmere Zaradi temperature vode je najugodnejši čas za potop poleti. Vidljivost pa je najboljša pozimi. 
Globina vode Gladina reke niha med 10 in 12 metri, odvisno od vodostaja. 
Temperatura vode Temperatura vode je pozimi okoli 4°C, poleti pa tja do 16°C 
Vidljivost v vodi ()  Slaba,  (X) Dobra,  () Odlična                   opomba: praviloma je boljša pozimi 
Tok () Ga ni,   (X) Šibek,  (X) Srednji,  () Močan    opomba: odvisno od vodostaja 
Vegetacija  
Opažene živali Postrv, klen, lipan 
Oblika, sestav dna Skala, prod 
Posebnosti  
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

PGD Kanal, Gradnikova 13/a, 5213 Kanal, 05 3981 300, 041 646 705, pgd.kanal@siol.net 
PK Mehurček, Laze 27, Vrtojba, Nova Gorica, 041 705 349, www.mehurcek.com 

Kontaktna oseba - 
Gostinska 
ponudba 

Pizzerija Fontana, Trg svobode 21, 5213 Kanal ob Soči 
Okrepčevalnica pri mostu Plave, Vojkova ulica 2, Plave, 5210 Deskle  
Pizzerija Plac, Srebrničeva 18, 5210 Deskle, 05 305 24 50, 041 775 731 
Restavracija Sabotin, IX. korpusa 35, 5250 Solkan, 05 336 52 81, www.hit.si 

Prenočišča Avtokamp Korada, Kidričeva ulica 10/b, 5216 Kanal ob Soči, 041 692 201 
Prenočišča pri Martinovih, Zagora 6, 5210 Deskle, 041 603 363, www.binst.si 
Gostišče s prenočišči Oddih, Skalniška cesta 10, 5250 Solkan, www.gostisce-oddih.com 
HNG – Hostel Nova Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica, 041 279 351, www.hostel-ng.si 

Turizem,  
vredno ogleda 

Več informacij o turistični ponudbi na www.novagorica-turizem.com  
 

Vpis v SPT Lokacija je predlagana za vpis v Slovensko Potapljaško Tranzverzalo 
Možna lokacija za 
žig SPT 

Avtokamp Korada, Kidričeva ulica 10/b, 5216 Kanal ob Soči, 041 692 201 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 

Podatke je izpolnil  12.8.2006 / Marko Hlebec / info@mehurcek.com PD MEHURČEK (Nova Gorica) 
 

http://www.mehurcek.com/
www.hit.si
www.binst.si
www.gostisce-oddih.com
http://www.hostel-ng.si/
www.novagorica-turizem.com%20
mailto:info@mehurcek.com


 
PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 07 
 

Ime lokacije  »Kocke« v Fiesi 
TIP    MORJE  ()  REKA  () JAMA  () JEZERO 
Zahtevnost   P1 , ()  P2 , ()  P3             Primerno za začetnike  
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

    
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 
 

Edina kopna pot do Fiese je iz smeri nad Piranom. Ko se spustimo proti Fiesi se peljemo 
mimo avtokampa, ob jezeru vse do hotela Barbara na vzhodni strani, kjer je tudi parkirišče. Za 
potop se pripravimo na betonskem obrežju pri stopnicah, ki vodijo v vodo.  

Parkirni prostor Parkirni prostor je ob jezeru, hotelu Barbara in okolici, v sezoni  plačljiv in prenapolnjen ! 
Pristop k vodi Z brega, po stopnicah (pete stopnice iz smeri hotela Fiesa na zahodni strani obale (slika) 
Opis potopa Ob stopnicah na kompasu naravnamo kurz 355 stopinj in plavamo po dnu okoli 250m do 

približne globine 9m. Tam bomo naleteli na 12 votlih betonskih kock, ki služijo kot 
eksperimentalno zavetišče mnogim podvodnim organizmom, ki tam v zavetju kock tudi 
odlagajo jajca. Z malo sreče boste naleteli tudi na jastoga, hobotnico ali na kakšno drugo 
večjo žival. Vrnete se s pomočjo kompasa do grebena (kurz 175 stopinj). Vzdolž grebena 
lahko s potopom nadaljujete v smeri proti Strunjanu (na vzhod) ali proti Piranu (na zahod)  in 
kasneje potop zaključite na izhodiščni točki na plaži. 

Dodatna oprema  Kompas, svetilka 
Ugodne razmere Vsi letni časi 
Globina vode Dno kamnitega grebena je na -8m, naprej proti severu najprej peščeno nato muljasto dno, ki 

se zelo položno spušča  
Temperatura vode poleti 24°C, pozimi 8°C 
Vidljivost v vodi () Slaba,     Dobra ,  () Odlična    opomba: »dobra« vidljivost je tu, če vidiš veš kot 5m 
Tok   Ga ni ,  () Slab ,  () Srednji , () Močan 
Vegetacija alge 
Živali Na kockah se je razvilo življenje: Spužve, ožigalkarji, hitoni, polži, školjke, sipe,  hobotnice, 

kolobarniki, vitičnjaki, raki, jastog, brizgači, črni morski ježki, kanjec, pisanica, volkec, 
progasta trilja, špar, fratrc, pic, črnik, knez, gnezdivka, morski zmaj, glavoči, konjički, šilo 

Dno pesek, 
Posebnosti 12 votlih betonskih kock (umetni podvodni greben, ki se počasi zarašča) 
Lokalni potapljaški 
klubi 

RPD Piran, PK Manta Izola, PLK Koper  

Gostinska 
ponudba 

Hotel Barbara, Fiesa (proti vzhodu)  
Hotel Fiesa, Fiesa (proti zahodu) 



Prenočišča - Hotel Barbara Fiesa, Fiesa 68,  6330 Piran, Tel.: +386/5/617 90 00, Fax: +386/5/617 91 00
e-mail:hotel.barbara@siol.net, www.hotelbarbarafiesa.com 

- Hotel Fiesa, Fiesa 57, 6330 Piran, Tel.: +386 (0)5 671 22 00, Fax: +386 (0)5 671 22 23, 
GSM: 031/ 619 286, hotel.fiesa@amis.net, www.hotelfiesa.com 

- Kamp Fiesa, Fiesa 57b, 6330 Piran, Tel.: 05 674 62 30, Fax: 05 674 62 30, 
autocamp.fiesa@siol.net, isbe@siol.net, Odprt od 01.05. do 30.09. 

Drugo Turistično društvo Fiesa – Pacug , Fiesa 7, 6330 Piran, tel. 05 674 55 99  
Turištično društvo Piran, Levstikova 7, 6330 Piran , Tel. (0)5 673 02 20  

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

- NE, lokacije ne predlagamo za vpis v SPT 

- DA, lokacijo predlagamo za vpis v SPT zaradi: biološka opazovalnica za začetnike  

- DA, predlagamo točen datum v letu zaradi tradicionalnega dogodka, ki nosi naziv: 
Poseben žig SPT 
za potrditev 
potopa bi lahko  
potapljači dobili pri  

Hotel Barbara,  
Fiesa 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke izpolnili 3. mar. 2005 / Robert Belingar 041-501120, Marko Hlebec 041-555823, info@mehurcek.com 

 

mailto:hotel.fiesa@amis.net
http://www.hotelfiesa.com/
mailto:isbe@siol.net


PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 16 
 

Ime lokacije  Blejsko jezero 
Tip  JEZERO 
Zahtevnost P1;    opomba: večina življenja je ob obali v plitvini do globine 5m. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Iz večjega dela Slovenije po gorenjski avtocesti do Lesc in od tam na Bled. Iz Goriške je 
smiselno preučiti vozni red avtovlaka Most na Soči - Bohinjska Bistrica, saj je vožnja skozi 
Baško grapo in čez Soriško planino zelo zamudna. Na Bledu skozi središče naselja do 
cerkvice sv. Martina pod gradom in od tam naprej v Grajsko kopališče. V notranjosti 
Grajskega kopališča ima svoje prostore tudi DPD Bled. 

Parkirni prostor Pred Grajskim kopališčem je nekaj parkirnih prostorov za čolnarno, dosegljivih po zelo ozki 
cesti. Na začetku te ozke ceste je sicer večje (plačljivo) parkirišče pod cerkvico sv. Martina. 

Pristop k vodi V Grajskem kopališču  je urejen udoben vstop in izstop iz vode. Skoraj celotna obala jezera je 
urejena, vstop in izstop iz vode sta možna tudi drugje. 

Opis potopa Iz Grajskega kopališča se odpravimo ob obali na levo (na vzhod) proti središču mesta. Pri tem 
plavamo na globini od 2m do 5m. Globlje od 5m ni smiselno, ker je tam voda hladnejša in je 
življenja čedalje manj. Ko smo z zrakom na polovici, se obrnemo in se po podobni poti 
vrnemo nazaj v Grajsko kopališče. Za povratek je smiselno izbrati drugačno globino, saj se 
rastlinski in živalski svet z globino spreminjata. 
 
Podoben potop ob obali lahko izvedemo tudi iz Grajskega kopališča na desno (na zahod), le 
da je tu rastlin in živali nekoliko manj. Potop v drugih delih jezera lahko začnemo z obale 
oziroma nas po vnaprejšnjem dogovoru iz Grajskega kopališča tja prepelje s svojimi plovili 



DPD Bled. 
 
V mesecu maju organizira vsako leto DPD Bled akcijo z imenom "Čisto dno Blejskega jezera". 
Organizator pri tem poskrbi za prevoz potapljačev po jezeru, vreče za zbiranje smeti, odvoz 
zbranih smeti ter seveda hrano in pijačo za vse udeležence. 

Dodatna oprema Dihalka, kompas. 
Ugodne razmere V vseh letnih časih. 
Globina vode Potapljanje je smiselno do globine približno 10m. Globlje je voda zelo hladna in brez življenja. 

Največja globina jezera je 30m. 
Temperatura vode Na površini do 25C poleti, v globini 4C. 
Vidljivost v vodi Dobra;      opomba: poleti slabša vidljivost. 
Tok Ga ni;   opomba: jezero z zelo majhnim pretokom. 
Vegetacija Lokvanji in številne druge vodne rastline v plitvini do 5m, v globini neporaščeno muljasto dno.  

 
Opažene živali 

 
Oblika, sestav dna Poraščeni nasipi ob obalah do globine 5m. Globlje čedalje manj življenja in  golo muljasto 

dno. 
Posebnosti Temperatura vode poleti hitro upada z globino. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Društvo za podvodne dejavnosti Bled (DPD), Veslaška promenada 11, 4260 BLED, Telefon: 
040 143 446, http://www.dpdbled.si/  

Kontaktna oseba Borut Novak, divermroz@yahoo.com  
Gostinska 
ponudba 

Gostilne na Bledu. 

Prenočišča Hoteli na Bledu. 
Turizem,  Blejski otok s cerkvico, grad nad jezerom. 



vredno ogleda 
Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

V grajskem kopališču v prostorih DPD Bled. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 9 
 

Ime lokacije  Piranski podvodni maraton Fjesa-Punta-Fjesa 
Tip  MORJE 
Zahtevnost P2; opomba: dva zelo dolga potopa z vmesnim polnjenjem jeklenke v potapljaškem centru v 

Piranu. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Piranski polotok ali Punta je zelo lepa potapljaška lokacija s številnimi podvodnimi 
zanimivostmi. Žal je v poletnih mesecih težko dostopen zaradi številnih prometnih omejitev in 
množice turistov v Piranu. Zmešnjavi v cestnem prometu in omejitvam pri parkiranju vozil se 
lahko izognemo tako, da se v Pirano odpravimo kar pod vodo! Račun se s srednje veliko 200-
barsko jeklenko, 15l ali 18l izide tako, da za povratek jeklenko ponovno napolnimo v 
potapljaškem centru Sub-net v Piranu. 
 
Po cesti gremo najprej do Strunjana ali Portoroža, od tam na Beli križ. Iz Belega križa se 
spustimo v Fjeso, kjer je običajno možno parkiranje tudi sredi največjega poletnega navala 
turistov. V Fjesi se zapeljemo okoli jezera in razložimo potapljaško opremo na obali. 

Parkirni prostor V Fjeso je smiselno priti čimbolj zgodaj zjutraj. Ob 7h zjutraj zagotovo dobimo prosto parkirno 
mesto ob restavraciji na plaži tik ob morju. Če pridemo prepozno, bo parkirišče ob obali 
povsem zasedeno, z avtom bo treba nazaj okoli jezera iskat parkirni prostor višje na pobočju. 
 
Dostop do parkirišča je čez dan zaprt z rampo na vrhu hriba, ker je parkiranje plačljivo. 
Vendar niti zgodaj zjutraj niti pozno zvečer pobiralcev parkirnine ni na spregled in je rampa 



dvignjena. 
Pristop k vodi Iz obale vodi v morje več udobnih stopnišč tako v Fjesi kot tudi v piranskem mestnem jedru. 
Opis potopa Po vstopu v vodo v Fjesi plavamo proti odprtemu morju (sever) po skalnatem nasipu vse do 

peska na globini približno 7m. Na pesku zavijemo na levo (zahod) in zadržujemo globino 6m 
do 8m. Pesek kmalu preide v travo na isti globini. Ko izstopimo iz zaliva Fjese, se trava konča 
in na priporočeni globini naletimo na skale, ki so se prikotalile iz pobočja nad obalo. 
 
Skale so poraščene z obilico življenja. V kakšni luknji med njimi se najde tudi ugor. Na globini 
približno 10m skale preidejo v pesek. Enaka podvodna pokrajina se nadaljuje vse do 
potapljaškega centra Sub-net v Piranu. Glede na pričakovano porabo zraka izbiramo globino  
potopa med 5m in 10m. 
 
Do potapljaškega centra Sub-net je iz Fjese dobro poldrugo uro plavanja, skupno torej od 90 
do 100 minut za preplavano podvodno pot približno poldrugi kilometer. Priporočljivo je za 
spoznanje počasnejše plavanje, ker je v tem primeru poraba zraka dosti manjša. Povprečen 
potapljač s 15l/200-barsko jeklenko vsekakor zmore potop dolžne 100 minut na priporočeni 
globini. 
 
Po 80 minutah pod vodo je smiselno zaplavati na 7m in zadrževati to globino. Na tej globini se 
nahajajo začetniška skala in druga podvodna igrala potapljaškega centra Sub-net, ki nam 
služijo kot orientir. Izplutje na površino za orientacijo je kjerkoli v predelu Pirana zelo nevarno 
zaradi gostega prometa malih motornih plovil. Če nam zmanjka zraka in moramo nadaljevati 
po površini, se obvezno približamo obali v plitvejšo vodo, kamor si nedeljski pomorščaki z 
malimi motornimi plovili ne upajo. 
 
Ko smo našli Sub-netov podvodni igralni park, se odločimo, kako nadaljevati potop. Lahko 
takoj zavijemo levo (jug) proti obali in izstopimo iz vode v kolapišču pred centrom. Z zadostno 
zalogo zraka lahko potop nadaljujemo in izstopimo na enem od številnih stopnišč na severni 
oziroma južni strani piranske Punte. 
 
Če se odločimo za nadaljevanje potopa, se je po Sub-netovem igralnem parku smiselno 
počasi spustiti na globino 10m do 12m. Tu plavamo na meji med skalnatim grebenom in 
peščenim dnom, kjer najdemo ogromno življenja. Meja se počasi dviga in ko pridemo do 
znane kanalizacijske cevi, je zanimivega grebena konec. 
 
Zaloga zraka nam verjetno ne bo dopuščala, da bi potop nadaljevali v smeri zahod ob cevi 
proč od rta Madona. Tu zavijemo na jug in potem na vzhod, da potop zaključimo na plitvini na 
južni obali Pirana. Obalni nasip kamenja gre tu do globine dobrih 5m, naprej je dno peščeno. 
Od potapljaškega centra lahko naredimo še dober kilometer pod vodo okoli rta Madona. 
 
Z jeklenko 18l/200bar bomo najverjetneje prišli vse do mestnega akvarija po približno dveh 
urah in pol oziroma 150 minutah od začetka potopa v Fjesi. Tu številne stopnice in lojtra 
omogočajo udoben izstop iz vode. Naprej nima smisla nadaljevati pod vodo, saj bi zašli v 
mestno pristanišče. 
 
V potapljaški opremi se odpravimo peš s plavutmi v roki skozi središče starega Pirana do 
potapljaškega centra Sub-net. Tu odložimo opremo, slečemo neopren in se dogovorimo za 
polnjenje naše jeklenke. Po dolgem potopu prija daljši premor, prigrizek in sprehod po starem 
mestnem jedru. Od znamenitosti vsekakor velja obiskati Muzej podvodnih dejavnosti 
(vstopnina). 
 
Povratek lahko izvedemo po isti poti nazaj v obratni smeri. Če vstopimo v vodo pred 
potapljaškim centrom, lahko višek zraka v Fjesi porabimo še za ogled tamkajšnjih 
znamenitosti. Na poti nazaj so nam orientirji na priporočeni globini 6m do 8m najprej velika 
travnata površina pred vstopom v zaliv Fjese, potem pa znana kanalizacijska cev v Fjesi. 
 
V Fjesi lahko izbiramo, ali naj cekine damo pobiralcem parkirnine ali pa restavraciji za večerjo, 
da se pobiralci parkirnine medtem odpravijo domov in dvignejo rampo. Najbolj zagrizeni 
seveda pustijo v avtu malico za večerjo ter manjšo jeklenko in ostale pripomočke za nočni 
potop v Fjesi. 

Dodatna oprema Kompas za podvodno orientacijo. Dihalka v primeru plavanja po površini. Vodoodporna 
denarnica z dovolj euro-kovanci za plačilo polnjenja jeklenke, prigrizek v Piranu, vstopnino v 
Muzej podvodnih dejavnosti ipd. 

Ugodne razmere V poletnih mesecih od julija do septembra, ko je morska voda zadosti topla, da omogoča 
dolgotrajne potope in je hkrati dovolj toplo tudi ozračje, da se v Piranu lahko odpočijemo in 
sprehodimo v kopalkah. 

Globina vode Do 15m, večji del potopov poteka na globini od 5m do 10m. 



Temperatura vode Poleti 25C, pozimi 10C. 
Vidljivost v vodi  (X) Dobra;  opomba: vidljivost je zelo spremenljiva tudi v enem samem dolgem potopu. 
Tok Slab, Srednji;  opomba: spremenljiv močnejši tok okoli Piranske Punte. 
Vegetacija Do globine 8m do 12m je poraščeno s podvodnimi rastlinami in spužvami, ponekod tudi z 

morsko travo. Globlje je dno v glavnem golo z različnimi smetmi človeškega izvora: od 
starega akumulatorja do ribiških mrež. 

 
Opažene živali V dolgem potopu se spreminjajo podvodna pokrajina in skupaj z njo tudi njeni prebivalci. V 

enem samem dolgem potopu lahko vidimo skoraj vse živali, ki prebivajo v slovenskem morju, 
od majcenih polžkov do velikih rib. 

 
Oblika, sestav dna Do globine 8m do 12m je dno skalnato oziroma nasip. Ponekod tudi pesek poraščen z morsko 

travo. Globlje je dno peščeno in  z naraščajočo globino postaja čedalje bolj muljasto. 
Posebnosti Pred potopom je pametno je preveriti delovni čas in dneve odprtja potapljaškega centra! 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški center Sub-net, Prešernovo nabrežje 24, 6330 Piran, http://www.sub-net.si/ 

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com 
Gostinska 
ponudba 

Restavracije v Piranu in v Fiesi. 

Prenočišča Avtokamp in hoteli v Fiesi. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Muzej podvodnih dejavnosti v Piranu. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

V potapljaškem centru Sub-net v Piranu. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  31. 8. 2009, Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 
Izpolnjen obrazec si shranite zaradi sporočanja morebitnih kasnejših dopolnitev.  



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 18 
 

Ime lokacije  Most na Soči (sotočje Soče in Idrijce) 
Tip  REKA 
Zahtevnost P2;  opomba: težavnost potopa je odvisna od vodostajev Soče in Idrijce, priporočljivo je 

osnovno znanje potapljanja v toku/protitoku. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Most na Soči leži na sotočju Soče in Idrijce, bolj točno na vzpetini med globokima soteskama 
obeh pritokov. Kraj se je nekoč imenoval sv. Lucija po istoimenski cerkvici. Po izgradnji 
hidroelektrarne Doblar leta 1936 je za jezom pri Podselu nastalo veliko umetno jezero. 
Globoki in ozki soteski Soče in Idrijce lahko zato danes občudujemo le še pod vodo. 
 
Letalski posnetek ni fotomontaža niti izdelek iz Photoshop-a! Voda Soče in voda Idrijce sta 
običajno zelo različnih barv, kar lahko vidimo tudi z obale jezera ob sotočju obeh rek. Voda 
Soče je po vsakem večjem nalivu v svojem povodju mlečno bela. Idrijca je vedno temnejša in 
postane ob večjih nalivih v svojem povodju čokoladno rjava. 
 
Most na Soči je danes pomembno prometno križišče, kjer se spajajo ceste iz Nove Gorice, 
Idrije (Ljubljane), Tolmina (Bovca, Vršiča) in Baške Grape (Soriške planine, Bohinja, 
Železnikov). Skozi Most na Soči  poteka "Bohinjska" železniška proga Nova Gorica - 
Jesenice. 

Parkirni prostor Na osrednjem trgu je večje parkirišče. Parkiranje je možno tudi ob številnih gostilnah in na 
nekaterih ulicah. 

Pristop k vodi Obale jezera, ki niso prepadne, imajo urejene sprehajalne pešpoti. Iz sprehajalnih poti je 



marsikje možen udoben vstop in izstop iz vode v težki potapljaški opremi. Najugodnejši je 
dostop iz sprehajalne poti do mosta čez Sočo do mosta čez Idrijco, ki poteka skozi lepo urejen 
park na južni obali polotoka Most na Soči. Tu vstopimo v vodo prav na sotočju in lahko 
odplavamo na levo pod most čez Idrijco oziroma na desno pod most čez Sočo. Plavanje na 
jug proti jezu pri Podselu je zelo tvegano! 

Opis potopa Po vstopu v vodo z južne obale polotoka zaplavamo proti toku pod most čez Idrijco oziroma 
Sočo. Običajno je vidljivost boljša v Idrijci. Ko se podvodna soteska dovolj zoži za varno 
podvodno orientacijo, se lahko potopimo vse do muljastega dna na največji globini. Potop 
nadaljujemo pod mostom proti toku in se počasi dvignemo na površino. 
 
Tu se dogovorimo s sopotapljačem, kako nazaj. Verjetno je smiseln plitvejši potop ob tisti 
steni, ki nas zanesljivo pripelje do varne točke izstopa iz vode. Radovedneže vsekakor 
pritegnejo številne previsne skale in podvodne votline pod njimi. Lahko se tudi prepustimo 
počasnemu toku na površini, da nas vrne v smeri izhodiščne točke. 
 
Pozor, izstop iz vode ni možen pod mostovi niti pod prepadnimi stenami! 

Dodatna oprema Podvodna svetilka in kompas. Oba sta nujno potrebna v globini, kjer že na 20m zavlada 
popolna tema, vrtinčasti tokovi pa so za orientacijo popolnoma neuporabni. 

Ugodne razmere Ob nizkih vodostajih Soče, Idrijce ter njunih pritokov, ko je vidljivost boljša in so podvodni 
tokovi šibkejši. 

Globina vode 23m pod mostom čez Idrijco. 
Temperatura vode Pozimi 4C, poleti do 18C. 
Vidljivost v vodi Slaba;        opomba: odvisno od vodostajev Soče in Idrijce. 
Tok Slab, Srednji;   opomba: odvisno od vodostajev Soče in Idrijce. 
Vegetacija 

 
Opažene živali Ribe do 30cm tik pod površino. 
Oblika, sestav dna Zelo strme skalnate stene nekdanjih sotesk, ponekod tudi previsne. Na dnu grušč, podrta 

drevesa in v največji globini mulj. 
Posebnosti Slaba vidljivost in popolna tema v globini. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški klub Mehurček  
Borisa Kalina 16, Solkan  
Klubski prostor: Vinka Vodopivca 54, Kromberk  
Spletna stran: http://www.mehurcek.com/   
Telefon: 041 705 349  
Elektronski naslov: info@mehurcek.com   
 
Društvo za podvodne dejavnosti Tolmin 
Sela pri Volčah 36 
Telefon: 041 424 830 



 
Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com  
Gostinska 
ponudba 

Gostilne v Mostu na Soči. 

Prenočišča Gostilne v Mostu na Soči. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Ostali vodni športi na jezeru, okolica jezera, korita Tolminke, 
ostanki prve svetovne vojne v bližnji in širši okolici. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

V parku ob pešpoti na južni obali polotoka med mostovoma. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 11 
 

Ime lokacije  Nadiža (Natisone) pri Premerjagu (Premariacco - Premarias) 
Tip  REKA 
Zahtevnost P2; opomba: težavnost potopa je odvisna od vodostaja Nadiže, priporočljivo je osnovno 

znanje potapljanja v toku/protitoku. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Reka Nadiža (Natisone) tvori južno od Čedada naravno mejo med Beneško Slovenijo in 
Furlanijo. Pri mestecu Premerjag (Premariacco ali Premarias po Furlansko) Nadiža v 
navidezni ravnini prečka pas trših kamenin, v katerega je vrezala zelo globoko in zelo ozko 
sotesko. 
 
Iz Nove Gorice (približno 30km) mejni prehod Rožna dolina, v Gorici (Gorizia) sledimo 
kažipotom za Udine (Videm). V Krminu (Cormons) zavijemo desno v mestece in sledimo 
kažipotom  za Čedad (Cividale). Peljemo skozi Koren (Corno di Rosazzo) proti Čedadu. V 
kraju Spessa zavijemo levo za smer Premariacco - Udine. Peljemo skozi kraj Ipplis in 
parkiramo še pred zavitim Rimskim mostom pred Premerjagom (Premariacco). 
 
Iz Kobarida (Tolmina, Bovca) mejni prehod Robič, potem Čedad in Premerjag. 

Parkirni prostor Tik pred zavitim mostom zavijemo desno na stransko cesto, kjer je možno parkiranje na obeh 



straneh cestišča  pred osamljeno kmetijo. Tu se oblečemo in opravimo v potapljaško opremo. 
Pristop k vodi Pred osamljeno kmetijo se odcepi kolovoz do jezu na Nadiži. Kolovoz je dolžine dobrih 100m 

in je lahko prehoden v polni potapljaški opremi. Vožnja z motornimi vozili (razen reševalcev) 
po kolovozu ni dovoljena. 

Opis potopa Možna sta dva različna, neodvisna potopa: v gornjo, severno sotesko (1) in v spodnjo, južno 
sotesko (2). 
 
(1) Za potop v gornjo sotesko vstopimo v vodo kar pri jezu bivšega mlina oziroma elektrarne. 
V prvi ožini se dno hitro spušča in globina lahko preseže16m, odvisno od prodnatih nanosov. 
Nato se soteska razširi v kotanjo krožne oblike, ki ji domačini pravijo "la padella" (ponev). 
Kotanja je polna proda in globina tu ne preseže 4m. Sledi druga ožina, kjer se prav tako dno 
hitro spušča in globina lahko preseže 14m, spet odvisno od prodnatih nanosov. Obe ožini sta 
na nekaterih mestih ožji od 2m, v njih so debela debla podrtih dreves in vsi možni 
avtomobilski deli z odpada. Pod večjimi skalami se skrivajo ribe, ki jih v gornji soteski ni prav 
dosti. Drugi ožini sledi plitvina, kjer je smiselno izstopiti is vode in si ogledati čudovito skalnato 
pokrajino s številnimi kotanjami in luknjami, ki jih je izdolbla Nadiža. Tu lahko odložimo 
jeklenko in v neoprenu nadaljujemo pot peš po stezicah po vzhodnem bregu. Lahko pa se tudi 
potopimo v tolmun globine približno 6m, ki sledi plitvini. Po tem tolmunu Nadiža zavije, 
postane plitva in tok hiter, da nadaljevanje v potapljaški opremi ni več smiselno. Čas potopa 
od jezu do plitvine je okoli 35min pri nizkem vodostaju in šibkem poletnem toku Nadiže. 
Dodatnih 10min za zadnji tolmun. Na poti nazaj lahko plavamo po površini, se prepustimo 
toku reke Nadiže in občudujemo bregove soteske. 
 
(2) Za potop v spodnjo sotesko se odpravimo najprej po kolovozu navzdol do jezu, od tam pa 
po prodnatem nanosu še naprej navzdol vse do zavitega mosta. V vodo vstopimo pod 
mostom v prvi tolmun, ki glede na prodnate nanose doseže globino do 10m. Tolmunu sledi 
plitvina, ki jo je smiselno prebresti peš s plavutmi v roki. Sledi drugi, najmanjši tolmun globine 
4.5m in nato spet plitvina s hitrim tokom, ki jo je pametneje prebresti. Zadnji, tretji tolmun je 
največji in doseže globino 8.5m. Po tretjem tolmunu je smiselno odložiti jeklenko in plavuti na 
prodnato sipino in nadaljevati peš v neoprenu. Končno se soteska zoži med ogromne skale, 
tok postane izredno hiter in od tu naprej nadaljevanje v običajni potapljaški opremi ni več 
možno. Tudi v spodnji soteski znaša skupno trajanje potopov v vseh treh tolmunih okoli 35min 
v eno smer. Za pot nazaj je treba upoštevati tok Nadiže v nasprotni smeri. Zato se je treba na 
potop v južno sotesko odpraviti z zadostno zalogo zraka, saj drugega izhoda kot ista pot nazaj 
iz spodnje soteske ni! V spodnji soteski mrgoli rib, verjetno zaradi kisika, ki ga Nadiža nabere 
med padanjem čez jez in težavnega dostopa za ribiče. 

Dodatna oprema Podvodna svetilka in kompas. Oba sta nujno potrebna v gornji soteski v primeru slabše 
vidljivosti, ko zavlada na dnu obeh ožin gornje soteske popolna tema, vrtinčasti tok Nadiže pa 
je za orientacijo popolnoma neuporaben. 

Ugodne razmere Sušno obdobje, ko je pretok majhen in vidljivost dobra. 
Globina vode Gornja soteska do 16m. Spodnja soteska do 10m odvisno od prodnatih nanosov. 
Temperatura vode Odvisno od vodostaja Nadiže, poleti okoli 20C, na jezu mrgoli kopalcev. 
Vidljivost v vodi Slaba, Dobra;  opomba: odvisno od vodostaja Nadiže in padavin 
Tok Slab, Srednji; opomba: odvisno od vodostaja Nadiže 
Vegetacija Podvodnih rastlin ni. Bregova soteske sta gosto poraščena. 
Opažene živali 

 
Oblika, sestav dna Kamnite stene soteske in prodnati nanosi na dnu. 
Posebnosti Izredno ozka, globoka in razgibana soteska. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški klub Mehurček 
Borisa Kalina 16, Solkan 
Klubski prostor: Vinka Vodopivca 54, Kromberk 
Spletna stran: http://www.mehurcek.com/ 



Telefon: 041 705 349 
Elektronski naslov: info@mehurcek.com 

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar vidmar.matjaz@gmail.com 
Gostinska 
ponudba 

Gostilne v Ipplisu in Premerjagu, kmečki turizem na športnem letališču  San Mauro zahodno 
od Premerjaga. 

Prenočišča Gostilne v Ipplisu in Premerjagu, kmečki turizem na športnem letališču  San Mauro zahodno 
od Premerjaga. 

Turizem,  
vredno ogleda 

Ostanki mlinskega kolesa in zapornic na zahodnem koncu jezu. Spominska plošča dvem 
potapljačem na vzhodnem koncu jezu. Zaviti cestni most, kjer je na istem mestu stal most že 
v rimskih časih. Cerkev sv. Silvestra v Premerjagu. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Ob spominski plošči potapljačema na vzhodnem koncu jezu. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  31. 8. 2009, Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 8  
 

Ime lokacije  Potapljanje okoli Debelega Rtiča 
Tip  MORJE 
Zahtevnost P1, opomba: plitvi potopi, dolžino izbiramo glede na zalogo zraka. 
Zemljevid / skica  

 
Fotografije  

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Na hitri cesti Koper-Škofije izstopimo za Ankaran. Peljemo skozi Ankaran na Debeli rtič in 
poiščemo primerno parkirišče. Iz Trsta je možen dostop tudi skozi Milje (Muggia) po obalni 
cesti do Lazareta in od tam na Debeli rtič. 

Parkirni prostor Iz smeri Ankaran pridemo najprej do parkirišča  zdravilišča. To parkirišče je na samem vrhu 
polotoka. Skozi zdravilišče (vstopnina) so sicer urejene poti do plaže ob bazenu na jugu 
polotoka. Ker tam ne pustijo osebnih vozil, velja razmisliti o prevozu potapljaške opreme. 
 
Cesta se nato spusti na sever navzdol k obali pri avtokampu. Tu je več možnosti parkiranja v 
avtokampu kot tudi v njegovi neposredni okolici. 
 
Končno lahko parkiramo na mejnem prehodu Lazaret oziroma ob opuščeni restavraciji. 

Pristop k vodi Obala Debelega rtiča  ima prepadne stene (klif) višine tudi več kot 20m, zato je dostop do 
morja možen samo na določenih mestih. Izbrani dostop narekuje tudi pot potopa. Možni so 
naslednji dostopi: 
 



(1) urejena plaža zdravilišča, 
 
(2) pred avtokampom oziroma urejena plaža v avtokampu, 
 
(3) po pešpoteh skozi vinograd do dveh stopnišč, ki se spustita do morja na severozahodu 
Debelega rtiča  in 
 
(4) pred opuščeno restavracijo pri mejnem prehodu Lazaret.  

Opis potopa Glede na izbrani dostop do morja lahko naredimo naslednje potope: 
 
(1) iz zdravilišča plavamo ob obali v smeri zahod-severozahod. Ko obala zavije na sever, 
lahko izstopimo iz vode na plažo in se pred povratkom odpočijemo. Potop v eno smer tu traja 
dobre pol ure. Lahko tudi nadaljujemo po podvodnem grebenu, s pomočjo kompasa, vse do 
rumenega svetilnika sredi morja. V okolici svetilnika pričakujemo gost promet motornih plovil, 
izplutje na površino za orientacijo je zato treba izvesti skrajno previdno! Potop v eno smer bo 
v tem primeru trajal dobro uro na globini okoli 5m. Dno je na južni strani Debelega rtiča v 
glavnem kamnito in v globini preide v pesek. 
 
(2) izpred avtokampa si lahko ogledamo ostanke antične ribogojnice iz rimskih časov, ki so 
dobro vidni na letalskih posnetkih. Dno nekdanjih bazenov ribogojnice je danes zaraščeno s 
travo, od sten pa so ostali nasipi kamenja in tudi večji kamniti bloki. Ti dajejo zavetje množici 
rib. Ker se vse skupaj nahaja na globini komaj 2m, lahko potop nadaljujemo ob severni obali v 
smeri zahod. Dno je tu travnato do globine približno 6m, od tam globlje pa peščeno. 
Ribogojnico "obdelamo" v manj kot pol ure, ostanek potopa pa načrtujemo glede na 
razpoložljivo količino zraka. 
 
(3) skozi vinograd moramo po pešpoteh v polni potapljaški opremi približno 400m do stopnic, 
ki nas vodijo do morja. Tu pridemo do najlepšega dela Debelega rtiča, zahodne obale, ki je 
tudi zaščitena iz naravovarstvenih razlogov. Potop načrtujemo v smeri zahod-jugozahod s 
pomočjo kompasa proti rumenemu svetilniku sredi morja. Potop do svetilnika traja v eno smer 
približno eno uro. Globina na neposredni poti do svetilnika preseže 7m, kljub temu pa 
peščeno dno tu gosti dosti živih bitij. Pod vodo ob zahodni obali lahko opazujemo številne 
plastnice kamenin, ki potekajo v smeri vzhod-zahod. V smeri sever-jug pa naletimo na 
podvodne nasipe, verjetno delo človeških rok, nekdanji valobrani?  
 
(4) iz parkirišča opuščene restavracije pri Lazaretu se travnato dno spušča zelo počasi. S 
pomočjo kompasa lahko pod vodo priplavamo vse do ostankov antične ribogojnice pred plažo 
avtokampa. 

Dodatna oprema Kompas za orientacijo na peščenem oziroma travnatem dnu. 
Ugodne razmere Potapljanje je možno v vseh letnih časih 
Globina vode Dno se povsod spušča zelo položno. Ker je v globini čedalje manj življenja, je smiselna 

največja globina nekje 8m do 10m. 
Temperatura vode Poleti 25C, pozimi 10C. 
Vidljivost v vodi Dobra  
Tok Slab, Srednji  
Vegetacija Dno je na južni strani skalnato s spužvami in morsko solato, na severni strani pa poraščeno s 

travo višine ponekod tudi več kot pol metra. Globlje od 6m skale in trava preidejo v pesek. 
Debeli rtič je domovina leščurjev, še posebno veliko jih je v travi na severni strani. 

 
Opažene živali Spužve, vetrnice, črvi spirografi, polži, ježki, školjke, morska ušesa, sipe, rakci, rakovice, tudi 

večje ribe.  



 
Oblika, sestav dna Dno je na južni strani skalnato, na severni strani pa peščeno. Peščeno dno je poraščeno s 

travo do globine približno 6m. Globlje od 6m skale in trava preidejo v pesek. 
Posebnosti  
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Športno potapljaško in ribiško društvo PLK Koper, Ljubljanska cesta 6, PP 1229, 6000 Koper, 
Slovenija, http://www.klub-plk-koper.si/ 
 
Trgovina s kompresorjem; Sirio Sub Sepadiver Srl, Via Colombara di Vignano 6, Muggia - 
Zona industriale Ospo, Trst, Italija, http://www.sepadiver.com/ 

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com 
Gostinska 
ponudba 

Restavracija v zdravilišču, restavracija v avtokampu. 

Prenočišča Počitniške hišice pri zdravilišču, avtokamp. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Staro mestno jedro Milj (Muggia), približno 7km preko mejnega prehoda Lazaret. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Ob informativni tabli na koncu vinograda pri stopnicah. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil 31. 8. 2009, Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 12 
 

Ime lokacije  Potop pod Devinskim gradom - Devin (Duino) 
Tip  MORJE 
Zahtevnost P1; opomba: potop iz pristanišča do vzhodne plaže traja v eno smer eno uro, torej za celotno 

pot do vzhodne plaže in nazaj potrebujemo zalogo zraka za najmanj dve uri! 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Čeprav niso sestavni del Republike Slovenije, predstavljajo Devin (Duino), Sesljan (Sistiana) 
in Nabrežina (Aurisina) zgodovinsko slovensko primorje, kjer še danes živi dosti Slovencev. 
Kraška planota se tu zaključi z zelo strmo, marsikje prepadno morsko obalo. Tržaški zaliv je tu 
zapolnjen s peskom, ki so ga nanesle Soča in manjše reke, da globina morja kljub prepadni 
obali doseže 10m zelo daleč proč od obale. 
 
Iz smeri Trst, Koper, Sežana: po avtocesti do izvoza Sesljan (Sistiana), od tu naprej po obalni 
cesti iz Trsta v Devin, v Devinu po ulicah navzdol v pristanišče. 
 
Iz smeri Gorica, Nova Gorica (25km): po državni cesti SS55 do Štivana (San Giovanni al 
Timavo), potem po obalni cesti za Trst naprej do Devina, v Devinu po ulicah navzdol v 
pristanišče. 

Parkirni prostor V pristanišču  (z nekaj sreče).  Tu se oblečemo in opravimo v potapljaško opremo. 
Pristop k vodi Po stopnicah na glavni pomol-valobran, od tu po skalah v vodo. Na začetku pomola je možen 

skok v vodo v polni potapljaški opremi, drugod se da splezati v vodo in iz nje po skalah.  
Opis potopa Pred potopom je dobro razmisliti o razpoložljivi količini zraka in izurjenosti potapljačev-

udeležencev za daljši potop, ker so možnosti izstopa iz vode zelo omejene zaradi prepadne 



obale. Potop lahko izpeljemo na dva načina: (1) daljša inačica, plavamo tik ob obali na globini 
2m do 4m in obidemo vse zalive na poti in (2) krajša inačica, plavamo s pomočjo kompasa na 
globini 5m do 7m v smeri vzhod-jugovzhod in se na ta način izognemo ovinkom v številnih 
zalivih. Smiselno je ubrati eno inačico za potop do vzhodne plaže in drugo za povratek v 
pristanišče, da dobimo celovito sliko pokrajine pod morsko gladino. 
 
V obeh primerih nas podvodna pot pelje najprej mimo starega Devinskega gradu, ki je le še 
razvalina na visoki skali nad morjem. Naslednja znamenitost je Dantejeva skala oziroma čer, 
to je dolg polotok, ki je povezan s kopnim preko ozkega skalnatega prehoda. Končno pridemo 
pod glavno Devinsko skalo, na kateri stoji novi Devinski grad. 
 
Na drugi strani ogromne skale novega Devinskega gradu se nahaja prav prijetna, ampak 
skoraj nedostopna vzhodna plaža. Na tej plaži je smiselno izstopiti iz vode, odložiti in 
pregledati opremo ter si odpočiti za povratek. Na vzhodni plaži bomo poleti srečali le redke 
pogumne kopalce, ki pridejo na plažo po zavarovani planinski plezalni poti. V zadnjem delu te 
planinske poti se je treba spustiti po vrvi navzdol! 
 
Potop po inačici (1) po vseh zalivih in zalivčkih traja dobro uro. Inačica (2) lahko prihrani 10 
minut. Z manj izurjenimi potapljači z manjšimi jeklenkami se je smiselno obrniti nazaj z 
zrakom na polovici oziroma načrtovati izstop iz vode in počitek ob Dantejevi skali. V primeru, 
da enemu od udeležencev zmanjka zraka v jeklenki, za povratek nazaj v pristanišče obvezno 
plavamo po površini tik ob obali, da se izognemo gostemu prometu malih plovil, ki ne 
spoštujejo potapljaških boj. 

Dodatna oprema Kompas za lažjo podvodno navigacijo v primeru slabše vidljivosti. Dihalka, da se v primeru 
pomanjkanja zraka iz jeklenke lahko vrnemo po površini nazaj v pristanišče. 

Ugodne razmere Potapljanje je možno v vseh letnih časih, da le morski valovi niso previsoki, ko piha jugo. 
Burja v Devinu odganja valove stran od obale. 

Globina vode Tik ob obali do 5m, muljasto peščeno dno do 8m. 
Temperatura vode Poleti 25C, pozimi 10C. 
Vidljivost v vodi Slaba;  opomba: občasno dobra vidljivost. 
Tok Slab; opomba: običajno tu ni morskih tokov. 
Vegetacija Vodne rastline in školjke v plitvini ob steni, globlje gole skale in potem muljasto peščeno dno. 

 
Opažene živali Spužve, vetrnice, kačjerepi, zvezde, ježki, školjke, sipe, rakovice, morski konjički, šila, tudi 

večje ribe. 

 
Oblika, sestav dna Skalnata obala do globine 5m, od tam naprej muljasto peščeno dno. 
Posebnosti Neoviran vstop in izstop iz vode sta možna samo na valobranu pristanišča! Iz vzhodne plaže 

pelje zavarovana plezalna pot (vrv!) do Rilkejeve sprehajalne poti na vrhu Devinske stene, kar 



ni primerno za prenos potapljaške opreme. Zasilni izhod na privatno zemljišče je možen ob 
Dantejevi skali. 

Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški klub Mehurček 
Borisa Kalina 16, Solkan 
Klubski prostor: Vinka Vodopivca 54, Kromberk 
Spletna stran: http://www.mehurcek.com/ 
Telefon: 041 705 349 
Elektronski naslov: info@mehurcek.com 

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com  
Gostinska 
ponudba 

Gostilne in hoteli v mestecu Devin. 

Prenočišča Gostilne in hoteli v mestecu Devin. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Razgledna Rilkejeva sprehajalna pot od Devina do Sesljana po vrhu Devinske stene. 
Devinski grad (vstopnina). 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Ob zavarovani plezalni poti iz vzhodne plaže na Rilkejevo pot. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  31. 8. 2009, Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 13 
 

Ime lokacije  Potapljanje pri Nabrežini (Aurisina) 
Tip  MORJE 
Zahtevnost P1;  opomba: krajši plitev potop, primeren tudi pozimi. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije  

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Čeprav niso sestavni del Republike Slovenije, predstavljajo Devin (Duino), Sesljan (Sistiana) 
in Nabrežina (Aurisina) zgodovinsko slovensko primorje, kjer še danes živi dosti Slovencev. 
Kraška planota se tu zaključi z zelo strmo, marsikje prepadno morsko obalo. Tržaški zaliv je tu 
zapolnjen s peskom, ki so ga nanesle Soča in manjše reke, da globina morja kljub prepadni 
obali doseže 10m zelo daleč proč od obale. 
 
Iz smeri Gorica, Nova Gorica (35km): po državni cesti SS55 do Štivana (San Giovanni al 
Timavo), potem po obalni cesti (strada costiera) SS14 za Trst skozi Sesljan do prepadne 
obale. 
 
Iz smeri Koper, Sežana po avtocesti do izvoza Sesljan (Sistiana) in od tam nazaj proti Trstu 
po obalni cesti SS14, saj se tako izognemo prečkanju mestnega središča Trsta. 

Parkirni prostor Strma obala pod mestecem Nabrežina omogoča več različnih dostopov do morja. Takoj za 
ovinkom pri kamnolomu je sicer možno parkiranje ob cesti, od tam pa po strmih stezicah do 
divjih plaž. Te stezice so žal preveč strme za nošenje težke potapljaške opreme. Majhna 
globina divjih plaž privablja potapljače na dah, ki ne nosijo s sabo težkih jeklenk. 



 
Iz glavne obalne ceste se odcepi tudi več ozkih cest do privatnih hiš, restavracij, hotelov in 
drugih zgradb tik ob morju. Vse te ceste niso uporabne, niti vse ne vodijo do javnih parkirnih 
prostorov. Težavno je že srečevanje z vozili v obratni smeri oziroma obračanje lastnega 
vozila. 
 
Če nadaljujemo po obalni cesti SS14 navzdol proti Trstu, pridemo do krajšega tunela, 
vsekanega v živo skalo. Tako za tunelom se odcepi ostro na desno ozka cesta, ulica (via) 
Auguste Piccard za Brojnice, ki vodi do označenega parkirišča, to je precej razširjenega dela 
ceste. Tu si najprej ogledamo dostop do morja po stopnicah, potem pa se oblečemo in 
opravimo v potapljaško opremo. 

Pristop k vodi Iz parkirišča peljejo udobne stopnice z ograjo do restavracije prav na sami obali. Desno 
(severozahodno) od restavracije je velika zgradba vodovoda, pred njo pa manjše pristanišče. 
Levo (jugovzhodno) od stopnic se nadaljujejo privatne hiše z lastnimi pomoli za manjša 
plovila. Vstop v morje je po peščenem nasipu, ki se počasi spušča v vodo. 

Opis potopa Po vstopu v vodo preverimo in nastavimo opremo ter plavamo proč od obale do globine 
približno 3m. Dno je tu že pesek z redkimi skalami. Smiselno je zaviti na desno proti 
valobranu malega pristanišča pred veliko zgradbo tržaškega vodovoda. Valobran sestavljajo 
na zunanji strani velike skale, med katerimi najde zavetišče kopica najrazličnejših živali. 
Podvodnih rastlin je bolj malo. 
 
Ob valobranu lahko plavamo na različnih globinah od površine do približno 5m, kjer valobran 
preide v peščeno muljasto dno. Smiselno je izbrati pot na drugačni globini za povratek, saj 
drugih uporabnih izstopov iz vode ni. Lahko tudi zaplavamo na odprto morje, kjer se muljasto 
peščeno dno zelo počasi spušča, da si ogledamo še druge oblike podvodnega življenja. Na 
muljastem peščenem dnu je skoraj nujna uporaba kompasa za orientacijo. 
 
Potop ob celotni dolžini valobrana do konca in nazaj na izhodiščno točko ob stopnišču traja 
približno tri-četrt ure. Če nam zaloga zraka in temperatura vode to dopuščata, lahko 
podaljšamo potop še na drugo levo stran in preiščemo peščeno dno. 

Dodatna oprema Kompas za orientacijo na peščenem muljastem dnu. 
Ugodne razmere Potapljanje je možno v vseh letnih časih, da le morski valovi niso previsoki, ko piha jugo. 

Burja pri Nabrežini odganja valove stran od obale. 
Globina vode Tik ob obali do 5m, muljasto peščeno dno do 10m. 
Temperatura vode Poleti 25C, pozimi 10C. 
Vidljivost v vodi Slaba: opomba: občasno dobra vidljivost. 
Tok Slab;   opomba: običajno tu ni morskih tokov. 
Vegetacija Gole skale oziroma nasip ob obali, poraščene s spužvami, rastline so bolj redke. V globini 

muljasto peščeno dno z vetrnicami in drugimi nevretenčarji. 

 
Opažene živali Spužve, vetrnice, črvi spirografi, kačjerepi, zvezde, ježki, školjke, morska ušesa, sipe, rakci, 

rakovice, morski konjički, šila, tudi večje ribe. Bogastvo nevretenčarjev se verjetno verjetno 
bohoti na račun organskih odplak iz tržaške kanalizacije? 



 
Oblika, sestav dna Skalnata obala oziroma nasip do globine 5m, od tam naprej muljasto peščeno dno. 
Posebnosti  
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški klub Mehurček 
Borisa Kalina 16, Solkan 
Klubski prostor: Vinka Vodopivca 54, Kromberk 
Spletna stran: http://www.mehurcek.com/ 
Telefon: 041 705 349 
Elektronski naslov: info@mehurcek.com 

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com  
Gostinska 
ponudba 

Restavracija in hotel tik ob stopnicah s parkirišča na plažo. 

Prenočišča Restavracija in hotel tik ob stopnicah s parkirišča na plažo. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Miramarski park in grad (vstopnina) v smeri Trst 7km po obalni cesti. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Ob tabli s slikami morskih živali na spodnjem koncu stopnišča. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  31. 8. 2009, Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

  



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 19 
 

Ime lokacije  Božični potop v Vipavi pri Renčah 
Tip  REKA 
Zahtevnost P1;  opomba: nenevaren plitev potop v reki s šibkim tokom. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Avtocesto Razdrto-Vrtojba zapustimo pri izvozu Vogrsko. Pot nadaljujemo po dolini potoka 
Lijaka mimo Vogrskega, skozi Volčjo drago in Bukovico v Renče čez (stari) cestni most čez 
reko Vipavo.  

Parkirni prostor Parkiranje je možno na široki ulici ob Vipavi tik ob mestu potopa oziroma po navodilih 
organizatorja Božičnega potopa. 

Pristop k vodi Z urejene obale na levem bregu Vipave v Renčah. 
Opis potopa V Renčah se nahaja eden od številnih jezov na reki Vipavi. Jez upočasnjuje tok reke, ščiti 

bregove pred izpodjedanjem in poglablja reko. Globina Vipave tako preseže 6m pod (starim) 
cestnim mostom v Renčah. Potop lahko začnemo z urejene obale v Renčah  v smeri mostu in 
naprej proti toku reke Vipave. Vrnemo se s tokom. Bližino jezu ugotovimo po tem, da postaja 
dno reke čedalje plitvejše. Tu je smiselno zaviti proti levemu bregu in na istem mestu izstopiti 
iz vode. Smiselna dolžina potopa pod mostom je okoli pol ure, v zelo hladni vodi še manj. 
 
Za tradicionalni dogodek z imenom "Božični potop v reki Vipavi pod mostom v Renčah" priredi 
DPD Soča potapljanje z družabno zabavo. Vsak potapljač dobi nekaj balončkov, ki jih mora 
pod vodo pričvrstiti na potopljeno praznično drevesce. Sledi iskanje pršuta, ki je skrit nekje v 



Vipavi pod mostom. V ne preveč bistri vodi je sicer skrit le betonski pršut. Srečni najditelj, ki 
ga prinese na kopno, dobi v zameno zanj pravi pršut! Tolažilne nagrade so steklenice žlahtne 
kapljice, ki so prav tako skrite v reki Vipavi. Po koncu iskalne akcije se okrašeno drevesce 
dvigne iz vode. Iz vode pride sam Božiček, tudi on potapljač, da razdeli otrokom sladkarije. 
Sledijo prigrizek za vse in družabne igre. 

Dodatna oprema Kompas za podvodno orientacijo. 
Ugodne razmere Ob nizkem vodostaju reke Vipave. 
Globina vode Do 6m pod starim mostom. 
Temperatura vode V mesecu decembru 5C. 
Vidljivost v vodi Slaba; opomba: boljša vidljivost ob nizkem vodostaju. 
Tok Slab;  opomba: močnejši tok ob jezu. 
Vegetacija V tem delu Vipave je malo vodnih rastlin, le korenine dreves ob obali. 

 
Opažene živali V tem delu Vipave je malo rib. 
Oblika, sestav dna Korenine dreves ob obali, sredi Vipave prodnato rečno dno. 
Posebnosti Podvodni srečelov z vrednim plenom - pršutom! 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

DPD Soča Nova Gorica, 
Pinka Tomažiča 11, PP 152, 
5000 Nova Gorica, 
Telefon: 031 608 388 

Kontaktna oseba Dejan Mavrič, dejan.mavric@gmail.com  
Gostinska 
ponudba 

Prigrizek s strani organizatorja Božičnega potopa DPD Soča, gostilne v Renčah. 

Prenočišča Hoteli v Novi Gorici in okolici. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Vipavska dolina, Kras. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Na mestu potopa pri organizatorju DPD Soča. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 17 
 

Ime lokacije  Požiralniki v Rešetu (Cerkniško jezero) 
Tip  JEZERO 
Zahtevnost P1;  opomba: nenevaren potop v požiralnikih z majhnim pretokom. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Avtocesto Postojna - Ljubljana zapustimo na odcepu za Unec in se preko naselja Rakek  
podamo proti Cerknici. Peljemo se po glavni cesti skozi naselje Cerknica. Ko sredi naselja 
prečkamo most čez potok Cerkniščica (pogledamo smerokaze), ostro zavijemo desno proti 
vasi Dolenje Jezero. Peljemo se skozi vas in prispemo do notranjske znamenitosti, 
presihajočega Cerkniškega Jezera. 

Parkirni prostor Med vasjo Dolenje Jezero ter požiralniki Rešeto, to se pravi pred mostom čez Stržen, je 
veliko, urejeno, asfaltirano parkirišče. za obiskovalce. 

Pristop k vodi V potapljaško opremo se odpravimo kar na parkirišču . Potem peš po cesti do Rešeta. Obala 
jezera je v Rešetu povsod položna  in omogoča  udoben vstop oziroma izstop iz vode. 
Smiselno se je držati kolovozov, kjer so tla bolj utrjena, še posebno za izstop iz vode. 

Opis potopa V enem potopu lahko pod vodo v slabi uri preplavamo vse tri večje požiralnike v Rešetu. Pred 
potopom je smiselno preštudirati zemljevid oziroma letalske posnetke ter se odločiti za 
podvodno pot. Pod vodo si za navigacijo pomagamo s kompasom ter sledimo poglobljenim 
koritom, ki vodijo v požiralnike. 
 
Območje požiralnikov je od preostalega Cerkniškega jezera ločeno z umetnim nasipom, ki je 
pri visokem spomladanskem vodostaju pod vodo. Potopljeni nasip je dobro viden na letalskih 
posnetkih. Nasip preprečuje, da bi se poleti izsušilo celotno Cerkniško jezero v tem predelu in 



na ta način rešuje ribji živelj. 
 
Poleti se območje Rešeta popolnoma izsuši, zato lahko ob visokem vodostaju v blatnem dnu 
zasledimo človeške stopinje tudi na globini 8m ali 9m. Zelo šibek vodni tok lahko opazimo le v 
najglobljem delu požiralnikov in še to le kot počasno premikanje oblaka usedline, ki smo jo 
mogoče dvignili s plavutmi. Na dnu požiralnikov je dno skalnato s številnimi razpokami. 
 
DPD Rak organizira vsako leto v mesecu marcu oziroma aprilu velikonočni potop z 
blagoslovom potapljaške opreme. Domačini rade volje pomagajo z opisom mesta potopa, 
nasveti ter prevozom težjih delov potapljaške opreme do mesta vstopa v vodo. Po potopu je 
seveda poskrbljeno za hrano, pijačo in zabavo. 

Dodatna oprema Kompas za podvodno orientacijo. 
Ugodne razmere Meseci marec oziroma april z visokim vodostajem in sprejemljivimi temperaturami vode. 
Globina vode Do 10m na dnu požiralnikov. 
Temperatura vode Od 3C do 15C odvisno od vremenskih razmer. 
Vidljivost v vodi Dobra; opomba: slabša vidljivost v toplejši vodi. 
Tok Slab; opomba: komaj zaznaven tok na dnu požiralnikov 
Vegetacija Ob obalah je dno preraščeno z močvirnim rastlinjem, globlje je dno golo. 

 
Opažene živali Ker Rešeto poleti popolnoma presahne, v tem delu Cerkniškega jezera ni rib niti drugih večjih 

vodnih živali. 
Oblika, sestav dna Ponekod je dno prekrito z odmrlim trstičjem, drugod je golo blatno oziroma skalnato dno. 

 
Posebnosti Poleti se v Rešetu Cerkniško jezero popolnoma izsuši! 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

DPD Rak, Partizanska 1, 1381 Rakek, Telefon: +386 51 241 899, E-mail: rak@dpd-rak.com, 
http://www.dpd-rak.com/  

Kontaktna oseba Domen Skuk, tunkec@siol.net  
Gostinska 
ponudba 

Gostilne v Dolenjem Jezeru ter v Cerknici. 

Prenočišča Hotel Rakov Škocjan, http://www.h-rakovskocjan.com/  
Turizem,  
vredno ogleda 

Muzej Cerkniškega jezera v vasi Dolenje Jezero, 
naravna mostova ter druge znamenitosti v Rakovem Škocjanu. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Na mestu potopa pri organizatorju DPD Rak. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 



 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 14 
 

Ime lokacije  Sesljan (Sistiana) - desna in leva plaža 
Tip  MORJE 
Zahtevnost P1; opomba: nezahtevni potopi, primerni za vse, bogato podvodno življenje: Sesljan je 

domovina morskih konjičkov. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Čeprav niso sestavni del Republike Slovenije, predstavljajo Devin (Duino), Sesljan (Sistiana) 
in Nabrežina (Aurisina) zgodovinsko slovensko primorje, kjer še danes živi dosti Slovencev. 
Kraška planota se tu zaključi z zelo strmo, marsikje prepadno morsko obalo. Tržaški zaliv je tu 
zapolnjen s peskom, ki so ga nanesle Soča in manjše reke, da globina morja kljub prepadni 
obali doseže 10m zelo daleč proč od obale. 
 
Iz smeri Gorica, Nova Gorica (30km): po državni cesti SS55 do Štivana (San Giovanni al 
Timavo), potem po obalni cesti za Trst naprej do Sesljana, v Sesljanu navzdol v pristanišče 
(Sistiana mare). 
 
Iz smeri Trst, Koper, Sežana: po avtocesti do izvoza Sesljan (Sistiana), v Sesljanu navzdol v 
pristanišče (Sistiana mare). 

Parkirni prostor V samem zalivu lahko parkiramo v modri coni, vendar je od tu do uporabne desne ali leve 
plaže predaleč za prenašanje težke potapljaške opreme. 
 
Desna (zahodna) plaža plačamo celodnevno vstopnino za vozilo. Dostop do desne plaže je v 



zimskih mesecih zaprt (zaklenjena vrata že na križišču v zalivu). 
 
Leva (vzhodna) plaža ima bolj malo uporabnih parkirišč. Zvečer se tudi tu zlahka najde prosto 
mesto. 

Pristop k vodi Z desne (zahodne) ali leve (vzhodne) plaže. Obe plaži imata status označenih kopališč.  
Tržaški pokrajinski odlok prepoveduje potapljanje z jeklenko na označenih javnih kopališčih v 
poletnih mesecih: junij, julij in avgust, med 7h in 19h. V Sesljanu so torej poleti možni le 
večerni oziroma nočni potopi. Povrhu dostop do desne (zahodne) plaže zvečer  zaklenejo. 

Opis potopa Pri potapljanju z obeh plaž izbiramo, katero vrsto dna bomo opazovali: skale ob obali oziroma 
pesek v globini. Obe vrsti morskega dna imata vsaka svoje zanimive prebivalce. Glede na 
običajno slabo vidljivost in odsotnost podvodnih orientirjev je pri potapljanju na peščenem dnu 
nujna uporaba kompasa. V takšnih pogojih je preprosto izgubiti stik s sopotapljačem. Izplutje 
na površino je zelo nevarno, ker je Sesljanski zaliv poln malih plovil na motorni pogon. Glede 
na malo globino in nevarnost izplutja se je dobro že pred potopom natančno dogovoriti s 
svojim sopotaplajčem, kako ravnati v primeru, da se izgubimo. 
 
Potop na desni (zahodni) plaži je smiselno začeti na skalah na sami plaži. Od tu nadaljujemo 
nekoliko globlje, 7m do 9m po peščenem dnu v smeri zahod. Ko smo z zrakom na polovici, 
zavijemo na sever pod Devinske stene in se vrnemo nazaj proti desni (zahodni) plaži ob steni 
na globini 3m do 5m. Dolžino potopa in preplavano razdaljo seveda prilagodimo količini zraka. 
 
Pozor, pod Devinskimi stenami izstop iz vode ni možen nikjer, saj se skale dvigajo navpično iz 
vode! Torej se je nujno vrniti pod vodo oziroma s plavanjem po površini nazaj na desno 
(zahodno) plažo. Prvi možen izstop iz vode je šele samotna plaža pod Devinskim gradom, 
dostopna edino po zavarovani plezalni planinski poti. Do samotne plađže pod Devinskim 
gradom je več kot poldrugo uro podvodnega plavanja iz desne (zahodne) Sesljanske plaže! 
 
V Devinskih stenah bomo videli številne luknje, bunkerje, s katerimi so različni oblastniki v 
različnih zgodovinskih obdobjih vojaško utrjevali obalo. Iz nekaterih od teh bunkerjev poleti 
pogumni mladeniči skačejo z velike višine v vodo in lahko treščijo tudi na nas potapljače, zato 
previdnost in odveč! 
 
Potop na levi (vzhodni) plaži lahko podobno izvedemo plitveje, 3m do 5m na nasipu in skalah 
oziroma globlje, 8m do 10m na peščenem muljastem dnu. V obeh primerih pazimo, da ne 
zaidemo preveč zahodno v pristanišče niti vzhodno v kamnolom. V pristanišču je gost promet 
malih plovil, v kamnolom pa zahajajo velike ladje za prevoz kamenja. 
 
Sredi leve (vzhodne) plaže je na peščenem muljastem dnu potopljena na globini 9m nemška 
žepna električna podmornica razreda Molch ob koncu druge svetovne vojne. Razbitina je žal v 
slabem stanju: brezvestni potapljači so jo pošteno izropali, korozija je že močno načela njeno 
zunanjo lupino. Ostanki žepne podmornice dajejo danes zavetje številnim morskim živalim, z 
akumulatorskimi baterijami na krovu pa se danes ukvarja en velik ugor. 
 
Na levi (vzhodni) plaži pogosto srečamo tudi druge potapljače, saj je kraj preprosto dostopen 
skozi celo leto. Povrhu marsikoga privlačijo ostanki žepne podmornice. 

Dodatna oprema Kompas za orientacijo na peščenem muljastem dnu. 
Ugodne razmere Potapljanje je možno v vseh letnih časih, da le morski valovi niso previsoki, ko piha jugo. 

Burja v Sesljanu odganja valove stran od obale. 
Globina vode Tik ob obali do 5m, muljasto peščeno dno do 10m. 
Temperatura vode Poleti 25C, pozimi 10C. 
Vidljivost v vodi Slaba;                  opomba: občasno dobra vidljivost. 
Tok Slab;                    opomba: običajno tu ni morskih tokov. 
Vegetacija Gole skale oziroma nasip ob obali, poraščene s spužvami, rastline so bolj redke. V globini 

muljasto peščeno dno z vetrnicami in drugimi nevretenčarji. 



 
Opažene živali Spužve, vetrnice, črvi spirografi, kačjerepi, zvezde, ježki, školjke, morska ušesa, sipe, rakci, 

rakovice, morski konjički, šila, tudi večje ribe. Bogastvo nevretenčarjev se verjetno verjetno 
bohoti na račun organskih odplak iz tržaške kanalizacije? Sesljan je domovina morskih 
konjičkov in jih tu najdemo v velikem številu, vseh vrst in barv, najbolj pogosti so pa črni in 
rumeni. 

 
Oblika, sestav dna Skalnata obala oziroma nasip do globine 5m, od tam naprej muljasto peščeno dno. 
Posebnosti Tržaški pokrajinski odlok prepoveduje potapljanje z jeklenko na označenih javnih kopališčih 

(obe plaži pri Sesljanu) v poletnih mesecih: junij, julij in avgust, med 7h in 19h. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški klub Mehurček 
Borisa Kalina 16, Solkan 
Klubski prostor: Vinka Vodopivca 54, Kromberk 
Spletna stran: http://www.mehurcek.com/ 
Telefon: 041 705 349 
Elektronski naslov: info@mehurcek.com 

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com  
Gostinska 
ponudba 

Restavracije v Sesljanskem zalivu. 

Prenočišča Hoteli v mestecu Sesljanu. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Razgledna Rilkejeva sprehajalna pot od Devina do Sesljana po vrhu Devinskih sten. 
Miramarski park in grad (vstopnina) v smeri Trst 12km po obalni cesti. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Lokal ob plaži. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  31. 8. 2009, Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 

 



PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 23 
 

Ime lokacije  Vodni zbiralnik Vogršček 
Tip  JEZERO 
Zahtevnost P1; opomba: malo življenja in slaba vidljivost. 
Zemljevid / skica 

 
Fotografije 

 
Kako pridemo do 
izhodiščne točke 

Vodni zbiralnik Vogršček je nastal z zajezitvijo istoimenskega potoka pred dvema 
desetletjema. Ker pred zajezitvijo doline niso očistili niti posekali dreves niti odstranili vrhnje 
plasti zemlje, je dno današnjega umetnega jezera muljasto in polno ostankov dreves, voda pa 
kalna. 
   
Iz večjega dela Slovenije pridemo do umetnega jezera po avtocesti Razdrto-Vrtojba. 
Avtocesto zapustimo na izvozu Selo oziroma Vogrsko. Najugodnejši dostop do jezera je med 
Črničami in Šempasom. Tu zapustimo glavno cesto v nasprotni smeri odcepa za Osek. Po 
ozki asfaltirani cesti pridemo do gornjega dela umetnega jezera. Avtocesto lahko prečkamo 
po nadvozu. Manj ugoden dostop do jezera je iz kraja Vogrsko po dolini potoka navzgor do 
glavnega jezu, kjer zapornica preprečuje dostop z motornimi vozili.  

Parkirni prostor Ob gornjem delu jezera lahko parkiramo razmeroma blizu položne obale na obeh straneh 
avtoceste. 

Pristop k vodi Ob gornjem delu jezera je obala povsod položna in sta vstop in izstop iz vode preprosta. Bolj 
strma obala je na obeh straneh spodnjega dela zadrževalnika ob jezu. 

Opis potopa Najpreprostejši je potop v manjšem delu zadrževalnika na severni strani avtoceste. Tu globina 
jezera doseže 6m. Pod vodo obvezno uporabljamo kompas za orientacijo in podvodno 



svetilko, saj Sončna svetloba v kalni vodi ne seže globlje od 5m. Globlje in daljše potope 
omogoča  glavnina zbiralnika južno od avtoceste. 
 
Pri potapljanju v zadrževalniku moramo paziti, da se ne zapletemo v veje podrtih dreves. 
Poleg tega se je pametno izogibati odtoku manjšega gornjega dela v glavnino zbiralnika pod 
avtocesto ter zapornici na glavnem jezu. Pri izplutju na površino sredi jezera predstavljajo 
nevarnost tudi surfarji, mali jadralci oziroma modelarska plovila, ki se lahko premikajo po 
površini jezera s precejšnjo hitrostjo. 

Dodatna oprema Dihalka, kompas, podvodna svetilka. 
Ugodne razmere V vseh letnih časih. 
Globina vode Potapljanje je smiselno do globine približno 5m. Globlje je voda zelo motna in hladna. 

Največja globina jezera je več kot 20m. 
Temperatura vode Na površini do 25C poleti, v globini 10C. 
Vidljivost v vodi Slaba; opomba: zelo slaba vidljivost, globlje od 5m tema! 
Tok Ga ni;  opomba: umetno jezero z zelo majhnim pretokom. 
Vegetacija V razmeroma mladem umetnem jezeru prevladujejo ostanki odmrlih dreves. Obala se je 

komaj začela zaraščati z močvirskimi rastlinami. 
Opažene živali V kalni vodi je zelo težko opaziti ribe. 
Oblika, sestav dna Goli nasipi ob obalah. Globlje čedalje manj svetlobe in muljasto dno z ostanki dreves. 

 
Posebnosti Umetno jezero z malo življenja in slabo vidljivostjo. 
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor 

Potapljaški klub MehurČek  
Borisa Kalina 16, Solkan  
Klubski prostor: Vinka Vodopivca 54, Kromberk  
Spletna stran: http://www.mehurcek.com/  
Telefon: 041 705 349  
Elektronski naslov: info@mehurcek.com  

Kontaktna oseba Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com  
Gostinska 
ponudba 

Gostilne v Črničah in Šempasu. 

Prenočišča Taborjenje ob obali umetnega jezera. 
Turizem,  
vredno ogleda 

Kopanje, surfanje in jadranje z manjšimi plovili v Vogrščku. 
Sprehajalne planinske poti iz Vitovelj do (zelo majhnega) Vitovskega jezerca, utrjenega tabora 
okoli Vitovske cerkvice in naprej na Trnovsko planoto. 

Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala 

Lokacija je predlagana za vpis v SPT. 
 

Možna lokacija za 
žig SPT 

Ob nadvozu čez  avtocesto. 

STATUS SPT TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA 
Podatke je izpolnil  Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com, PK Mehurček (Nova Gorica) 
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