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

Zemljepisna lega Gauss-Krueger (GIS) Y=5399406m X=5050672m
WGS84 (GPS) φ=45º35'34.84"=45.59301ºN λ=13º42'21.28"=13.70591ºE

Fotografije

Opis kraja Debeli rtič je širok polotok zahodno od Ankarana, blizu državne meje z Republiko Italijo pri 
Lazaretu. Prav bližina državne meje je verjetno botrovala temu, da so čudovite plaže 



Debelega rtiča razmeroma malo znane med potapljači. Debeli rtič se nadaljuje tudi pod vodo v 
obliki plitvine, ki se razteza več sto metrov na zahod. Konec plitvine je označen s svetilnikom.

Osrednji podvodni del Debelega rtiča je zavarovano območje narave, ki ga ob vikendih pridno 
uničujejo nedeljski pomorščaki s sidri svojih plovil. Pod vodo nudi Debeli rtič neverjetno pisan 
rastlinski in živalski svet, večinoma v plitvini do globine približno 8m. Poleg naravnih 
znamenitosti so tu potopljeni še zgodovinski ostanki: antični valobran na zahodni strani 
Debelega rtiča in antična ribogojnica na severni strani.

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 (najlepši potop) 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 25ºC, pozimi 10ºC.
Vidljivost v vodi Dobra   opomba: odvisno od smeri vetra in višine valov, ki dvigujejo umazanijo.



Tok Slab   opomba: običajno na Debelem rtiču ni močnejših tokov kljub izpostavljeni legi.
Vegetacija Dno je na južni strani skalnato s spužvami, koralami 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





Oblika, sestav dna Dno je na južni in zahodni 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 Pisana narava za nezahtevni potop.
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor

Športno potapljaško in ribiško društvo PLK Koper,
Ljubljanska cesta 6, PP 1229, 6000 Koper, Slovenija,
Email: info@klub-plk-koper.si
Spletna stran: http://www.klub-plk-koper.si/

Potapljaška trgovina s kompresorjem: Sirio Sub Sepadiver Srl,
Via Colombara di Vignano 6, 34015 Muggia (TS), Italija,
Spletna stran: http://www.sepadiver.com/
Email: info@sepadiver.com

Kontaktna oseba Domagoj Ribarič-Cerovac, 041/350-979 (PLK)
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 24.07.2012 Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com


	Ime lokacije 

