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Ime lokacije »Pod Solkanskima mostoma«, reka Soča
Tip REKA
Zahtevnost P2   opomba: pred potopom si obvezno oglejte možnost izhoda iz vode pred kajakaško progo! 

Priporočljivo je osnovno znanje potapljanja v toku/protitoku.
Nočni potop NE   opomba: premočen tok za nočni potop, nevaren ob izstopu iz vode.
Zemljevid / skica

Zemljepisna lega Gauss-Krueger (GIS) Y=5396122m X=5093800m
WGS84 (GPS) φ=45º58'49.77"=45.98049ºN λ=13º39'16.35"=13.65454ºE

Fotografije



Opis kraja Pri Solkanu se reka Soča izvije iz ozke gorske doline. Soča teče pod znamenitim železniškim 
mostom, ki je še vedno največji kamniti lok na svetu. Nekoliko nižje pa še pod novejšim 
železobetonskim cestnim mostom, ki ima še večji razpon. Pod mostovoma se ob primernem 
vodostaju Soče lahko potapljamo med hidroelektrarno Solkan in urejeno kajakaško progo 
(umetne brzice!)

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 v podvoz 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.

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 bregu 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 10m (globina niha).
Temperatura vode Poleti 16°C, pozimi 4°C.
Vidljivost v vodi Slaba poleti, dobra v zimskem času.
Tok Srednji   opomba: odvisno od vodostaja reke Soče in dejavnosti hidroelektrarne Solkan. Ob 

nizkem vodostaju reke Soče elektrarno Solkan poženejo samo ob konicah porabe električne 
energije (dopoldne in zvečer). Popoldne elektrarna stoji, da zbira vodo v akumulacijskem 
jezeru in pretok reke Soče pod mostovoma je takrat znatno manjši.



Vegetacija 

Živali Malo plašnih rib: postrvi, kleni.
Dno Skalnati bregovi, prodnato rečno korito vključno z velikimi skalami. Veliko človeških smeti.

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

DPD Soča Nova Gorica (na mestu potopa),
Pinka Tomažiča 11, PP 152, 5000 Nova Gorica,
Spletna stran: http://www.dpdsoca.si/

Kontaktna oseba Andrej Šekli 041 558 705, asekli@gmail.com
Gostinska 
ponudba

OŠTERIJA ŽOGICA, Soška cesta 52, 5250 Solkan, 05 3005240 (na mestu potopa),
Email: info@zogica.com



Spletna stran: http://www.zogica.com/
Turizem, 
vredno ogleda

Sveta gora, kaverne prve svetovne vojne na Sabotinu.

Prenočišča Hotel Sabotin, IX. korpusa 35, 5250 Solkan, 05 336 50 00, 05 336 52 81
Email: hotel.sabotin@hit.si
Spletna stran: http://www.hotelsabotin.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 11.02.2005 Marko Hlebec, kruhek@siol.net
Dopolnil 24.07.2012 Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com


	PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 1
	Ime lokacije 


