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Ime lokacije Sesljan (Sistiana) - desna in leva plaža
Tip MORJE
Zahtevnost P1   opomba: nezahtevni a zanimivi potopi, primerni za vse. Bogato podvodno življenje: 

Sesljan je domovina morskih konjičkov. Razbitina nemške žepne podmornice.
Nočni potop DA   opomba: težaven dostop desne (zahodne) plaže ponoči!
Zemljevid / skica

Zemljepisna lega Gauss-Krueger (GIS) Y=5394046m X=5070076m
WGS84 (GPS) φ=45º46'00.36"=45.76677ºN λ=13º37'58.77"=13.63299ºE

Fotografije

Opis kraja 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.

V Sesljanskem zalivu se lahko potapljamo na obeh plažah: na desni (zahodni) plaži 
"Caravella" in na levi (vzhodni) plaži "Castelreggio". Potapljanje v Sesljanu je bilo v preteklosti 
zelo omejeno s starim tržaškim pokrajinskim odlokom, ki je prepovedoval potapljanje v 
poletnih mesecih na označenih kopališčih. Nov tržaški pokrajinski odlok (ordinanza) iz leta 
2011 izrecno dovoljuje potapljanje na določenih odsekih obeh Sesljanskih plaž vse leto.

Kako pridemo do 
izhodiščne točke

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 "Caravella" plačamo celodnevno vstopnino za vozilo. Dostop do 
desne plaže je v zimskih mesecih zaprt (zaklenjena vrata že na križišču v zalivu). Žal je 
dostop do desne plaže zaprt tudi ponoči, kar onemogoča nočno potapljanje.

Leva (vzhodna) plaža "Castelreggio" ima bolj malo uporabnih parkirišč. Zvečer se tudi tu 
zlahka najde prosto mesto. Leva plaža je zelo primerna tudi za nočno potapljanje!

Pristop k vodi Z desne (zahodne) ali leve (vzhodne) plaže na označenih mestih, da potapljači ne motimo 
kopalcev na zakupljenih plažah.

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 "Caravella" 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 plaže 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 "Castelreggio" 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 "Castelreggio" je na peščenem muljastem dnu potopljena na 
globini 9m nemška žepna električna podmornica razreda Molch. Nemci so imeli v 
Sesljanskem zalivu podmorniško bazo in so žepne podmornice namenoma potopili ob koncu 
druge svetovne vojne, da ne bi padle v roke zaveznikom. 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 "Castelreggio" pogosto srečamo tudi druge potapljače, saj je kraj 
preprosto dostopen skozi celo leto. Povrhu marsikoga privlačijo ostanki žepne podmornice.

Dodatna oprema Obvezen 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 okoli 25ºC, pozimi okoli 10ºC.
Vidljivost v vodi Slaba   opomba: boljša vidljivost v sušnih zimskih obdobjih z burjo.
Tok Slab   opomba: običajno tu ni morskih tokov.
Vegetacija Gole skale oziroma nasip ob obali, poraščene s spužvami, školjkami in morsko solato, ostale 

rastline so bolj redke. V globini muljasto peščeno dno z vetrnicami in drugimi nevretenčarji.

Opažene živali Sesljan je domovina morskih konjičkov in jih tu najdemo v velikem številu, vseh vrst in barv, 
najbolj pogosti so pa črni in rumeni. Poleti pogosto najdemo noseče konjičke.





Oblika, sestav dna Skalnata obala oziroma nasip do globine 5m, od tam naprej muljasto peščeno dno.
Posebnosti Bogastvo nevretenčarjev se verjetno bohoti na račun odplak tržaške kanalizacije...
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor

DPD Soča Nova Gorica, 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

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

Na levi (vzhodni) plaži "Castelreggio" ob vstopu v kamnolom, kjer je potapljačem dovoljen 
vstop v vodo.

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