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Ime lokacije Soča med Doblarjem in Podselom
Tip
Zahtevnost
Nočni potop
Zemljevid / skica

REKA
P1 opomba: nevarnost hitrega povečanja vodostaja in pretoka ob zaustavitvi hidroelektrarne.
NE

Zemljepisna lega

Gauss-Krueger (GIS)
WGS84 (GPS)

Y=5399750m
φ=46º07'08.28"=46.11897ºN

X=5109134m
λ=13º41'53.23"=13.69812ºE

Fotografije

Opis kraja

Z izgradnjo hidroelektrarne Doblar leta 1936 se je struga reke Soče temeljito spremenila. Nad
jezom pri Podselu je nastalo globoko akumulacijsko jezero. Voda je zalila globoki dolini Soče
in Idrijce okoli Mosta na Soči. Od jezu pri Podselu je voda reke Soče napeljana po 4km
dolgem, podzemnem cevovodu do hidroelektrarne Doblar.

Ob srednje nizkem vodostaju del Soče med Podselom in Doblarjem skoraj povsem presahne.
V rečnem koritu ostanejo z vodo napolnjeni tolmuni. Tolmuni z mirujočo in nekoliko toplejšo
vodo so poleti priljubljena izletniška točka kopalcev.

Kako pridemo do
izhodiščne točke
Parkirni prostor
Pristop k vodi
Opis potopa

Zaradi izredno spremenljivega vodostaja in pretoka je ta del rečnega korita Soče zelo
neprijazen do vodnega življenja. Potapljanje v ne preveč čisti vodi je možno z upoštevanjem
nevarnosti, da vodostaj hitro naraste v primeru zaustavitve hidroelektrarne Doblar.
Od Doblarja do Podsela je po desnem bregu Soče napeljana regionalna cesta Nova Gorica Most na Soči in to razmeroma blizu vode..
Ob regionalni cesti so med Doblarjem in Podselom številna majhna parkirišča, od katerih
peljejo kratke pešpoti navzdol do reke Soče. Eno takšno malo parkirišče je tudi ob hišici sredi
dolgega ravnega cestnega odseka približno en kilometer od hidroelektrarne Doblar.
Po urejenih pešpoteh iz parkirnih mest do reke Soče. Od hišice sredi ravnega cestnega
odseka pelje k Soči kar širok kolovoz.
Glede na izbrano točko pristopa k vodi lahko naredimo različne potope. Dolge tolmune je lažje
preplavati. Razgibani odseki s skalami vsebujejo plitvine, ki jih bo treba prehoditi peš.

Od hišice sredi ravnega cestnega odseka lahko naredimo dva različna potopa: po tolmunu
proti toku navzgor in po drugem tolmunu s tokom navzdol. Tolmun navzdol je globlji in se
konca z naravno kamnito pregrado z brzicami. Tolmun navzgor se konča s plitvino, sledi
razgiban del struge s posameznimi skalami in globljimi kotanjami med njimi. Potop navzdol
računamo skupno s povratkom okoli pol ure plavanja. Potop navzgor, premagovanje brzic in
ogled kotanj med skalami računamo skupno eno uro.
Dodatna oprema
Kompas za orientacijo. Mala svetilka za zakotne kotičke pod skalami.
Ugodne razmere
Ob nizkem vodostaju reke Soče.
Globina vode
Okoli 4m, odvisno od nanosov proda in vodostaja.
Temperatura vode Poleti okoli 20ºC, pozimi okoli 5ºC
Vidljivost v vodi
Slaba
Tok
Slab opomba: tok lahko hipoma naraste ob spremembi režima delovanja elektrarne.
Vegetacija
V razmerah spremenljivega vodostaja preživijo le preproste vodne rastline.

Opažene živali

Redke, zelo plašne ribe. Ribje mladice v plitvinah. Nitaste tvorbe (glive) pod skalami.

Oblika, sestav dna Skalnato rečno korito, ponekod zapolnjeno s prodom. Posamezne skale najrazličnejših oblik.

Posebnosti
Spremenjeno okolje zaradi človeških posegov: gradnje elektrarne.
Lokalni potapljaški DPD Tolmin:
klub / kompresor
Društvo za podvodne dejavnosti TOLMIN,
SELA PRI VOLČAH 36, 5220 TOLMIN
Kontaktna oseba
Dušan Petrevčič, 041 424 830, 05 3051 145, dusan.petrevcic@siol.net
Gostinska
GOSTILNA PRI GROZDU, Ročinj 4, Ročinj, 5215 Ročinj
ponudba
Prenočišča
Avtokamp Korada, Kidričeva ulica 10/b, 5216 Kanal ob Soči, 041 692 201
Turizem,
Tolminska korita.
vredno ogleda
29m visok slap Savinka ob cesti iz Ročinja na Kambreško.
Ostanki prve svetovne vojne v bližnji in daljni okolici.
Slovenska
Lokacija ni primerna za SPT, ker so v neposredni bližini številne lepše in lažje dostopne
Potapljaška
lokacije.
Tranzverzala
Možna lokacija za
žig SPT
STATUS SPT
TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA
Podatke je izpolnil 09.08.2012
Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com

