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1 VIZIJA RAZVOJA OBMOČJA 

 
Območje med volčanskim mostom in Mostom na Soči bo postalo ena 
glavnih rekreativno-turističnih osi Zgornjega Posočja, ki bo razpoznavno v 
širšem območju kot uporabnikom prijazen, varen in pester prostor.  

S premišljenim načrtovanjem se bo zagotovila visoka kakovost bivanja 
okoliških prebivalcev ter zunanjih uporabnikov te turistično-rekreacijske 
osi s poudarkom na povezovanju zelenih sistemov naselij, ustrezno 
oblikovanimi razvojnimi zgostitvami ter tekočem povezovanju med njimi. 
Hkrati se bo poskrbelo za sanacijo degradiranih površin ter ustrezno 
umeščene dejavnosti glede na režime v prostoru.  
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2 UVOD 

 
Širše območja sotočja rek Tolminke in Soče je območje z velikim 
rekreacijskim in turističnim potencialom, eno glavnih zalednih zelenih 
rekreacijskih površin mesta Tolmin ter območje, kjer se stika več različnih 
razvojnih in varstvenih interesov.  

Rekreacijsko funkcijo območja (sprehajalne poti, naravno kopališče, športna 
igrišča - tenis, balinišče, otroška igrišča) dopolnjuje turistična infrastruktura 
(hotel Paradiso). Območje je eno glavnih festivalskih prizorišč v Sloveniji 
(Metalcamp, Sajeta, Punck Rock Holiday…). Hkrati se bodo območju z novo 
obvoznico mesta Tolmin, ki bo potekala v neposredni bližini, spremenila 
prostorska razmerja. 

Območje je pestro z vidika naravnih in kulturnih kakovosti. Reki Soča in 
Tolminka sta naravna spomenika ter naravni vrednosti državnega pomena. 
Narava je varovana tudi kot Natura 2000 ter ekološko pomembno območje. 
Območje je varovano kot gozd s posebnim pomenom (poudarjena 
rekreacijske funkcija). Del enote sega v poplavno območje. Nemška kostnica 
pa je varovana kot kulturni spomenik. To so le nekatera varovanja, ki se 
prepletajo na tem območju in iz katerih izhajajo omejitve glede rabe tega 
prostora.  

Prav zaradi velike količine navzkrižnih interesov je prostor večkrat predmet 
konfliktov. 

Namen naloge je uskladiti interese na širšem območju Sotočja do te mere, 
da bo prostor deloval kot celota ter conirati dejavnosti tako, da bodo 
konflikti na določenem ožjem prostoru čim manjši. S pomočjo delavnic z 
vsemi potencialnimi uporabniki prostora je potrebno najti delni konsenz 
glede motilnosti določenih dejavnosti v prostoru ter glede možnosti 
souporabe tega prostora ter predvideti razvoj oz. varstvo posameznih 
območji.  

V naslednji fazi projekta pa je potrebno predvideti konceptualne prostorske 
ureditev za posamezne dejavnosti in posamezna območja 
(krajinskoarhitekturne ureditve ožjega območja Sotočja in območja objekta 
Paradiso z športnimi in otroškimi igrišči, infrastrukturne in 
krajinskoarhitekturne ureditve festivalskega prostora, prostorsko 
organizacijo stalnega in začasnega kampiranja, ureditev prostorskega 
razmerja z novo obvoznico mesta Tolmin ter organizacijo potrebnih 
infrastrukturnih ureditev na območju).  
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3 OBMOČJE OBDELAVE 

V okviru strokovnih podlag se predvideva obravnava širšega območja 
sotočja rek Tolminke in Soče. V sklopu tega je obravnavano območje  

Ožje območje obdelave pa se nanaša na območje enot urejanja prostora, ki 
so v Občinskem prostorskem načrtu na tem območju opredeljene kot 
območja zelenih površin in kot površine za turizem. Deloma gre za območja, 
za katere je v Občinskem prostorskem načrtu predvideno urejanje z 
občinskem podrobnim prostorskim načrtom. 
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4 ANALIZA STANJA PROSTORA 
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analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru - ohranjanje narave 

Ohranjanje narave temelji na varstvu naravnih vrednot in biotske 
razvnovrstnosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000, 
varstvo zavarovanih prostoživečih vrst in njihovih habitatov in struktur ter 
habitatnih tipov, ki se ohranjajo prednostno glede na druge habitatne tipe, 
prisotne na celotnem območju Republike Slovenije). 

Režimi varstva narave so: 

 ekološko pomembna območja 

 naravne vrednote 

 zavarovana območja  

 območja Natura 2000 

Ekološko pomembna območja EPO 

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela 
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

Naravne vrednote 

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike 
Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega 
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali 
nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, 
krajina ali oblikovana narava. 

Zavarovana območja narave 

Zavarovana območja so eden izmed ukrepov varstva narave. Zakon o 
ohranjanju narave opredeljuje ožja zavarovana območja in širša zavarovana 
območja. Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi naravni 
rezervat in naravni rezervat. Širša zavarovana območja so: narodni, regijski 
in krajinski park. 

Posebna varstvena območja - območja Natura 2000 

Posebna varstvena območja (območja Natura 2000) so ekološko pomembna 
območja, ki so na ozemlju EU pomembna za ohranitev ali doseganje 
ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih 
habitatov in habitatnih tipov. 
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analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru - varstvo kulturne dediščine 

Kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine območja in 
kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine 
predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat 
ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in 
dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, 
katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in 
civilizacijskega pomena v javnem interesu. 

 

Režimi varstva kulturne dediščine so: 

 območje kulturnega spomenika 

 vplivno območje kulturnega spomenika  

 območje kulturne dediščine iz strokovnih zasnov  

 vplivno območje dediščine 

 registrirano arheološko najdišče 

 območje kulturne dediščine, ki ni v strokovnih zasnovah 

Območja kulturnih spomenikov in vplivno območje 

Kulturni spomenik je kulturna dediščina, ki je zaradi svojega izjemnega 
pomena za državo ali posebnega pomena za pokrajino ali občino z aktom o 
razglasitvi razglašena za kulturni spomenik. Zaradi zagotavljanja prostorske 
celovitosti spomenika se z aktom o razglasitvi za kulturni spomenik lahko 
določi tudi vplivno območje tega spomenika. 

Območja kulturne dediščine in vplivno območje 

Kulturna dediščina iz strokovnih zasnov je dediščina, vključena v strokovne 
zasnove varstva, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije na podlagi prej veljavnega Zakona o varstvu kulturne dediščine.  

Registrirana arheološka najdišča 

Registrirano arheološko najdišče je strokovno identificiran in registriran 
originalni kraj deponiranja in odkrivanja arheoloških ostalin.  
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analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru  

varstvo gozdov 

Gozd je po Zakonu o gozdovih zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki 
sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda. 
Gozd po tem zakonu so tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd 
določena v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta. 

 

Režimi varstva gozdov so: 

 varovalni gozdovi 

 gozdovi s posebnim namenom 

 gozdni rezervati 

Varovalni gozdovi 

Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in 
krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so 
izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih 
zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in 
plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, 
zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno 
poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji 
meji gozdne vegetacije. 

Gozdovi s posebnim namenom 

Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, funkcija 
varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne dediščine, se 
razglasijo za gozdove s posebnim namenom  

Gozdni rezervati 

Gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo 
so gozdni rezervati. To so gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in 
dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in 
spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot ter kulturne dediščine. 



  
Turistične in rekreacijske ureditve ob reki Soči I CAMIS ANALIZA STANJA PROSTORA 
 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o 9 I83. 

 
 

 

 

 

analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru  

varstvo pred škodljivim delovanjem voda 

Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega izvajanje ukrepov, s 
katerimi se zmanjšuje ali preprečuje ogroženost pred škodljivim delovanjem 
voda in odpravlja posledice njihovega škodljivega delovanja. Nanaša se na 
varstvo pred: 

 poplavami, 

 površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda, 

 erozijo morja, 

 zemeljskimi in hribinskimi plazovi, 

 delovanjem snežnih plazov, 

 ledom na celinskih vodah. 

Obsega tudi ukrepe v primeru izrednega onesnaženja voda in ukrepe v zvezi 
z odpravo njegovih posledic. 

erozijska, plazljiva in plazovita območja 

Erozijska območja 

Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod 
vplivom površinske, globinske ali bočne erozije vode in sicer zemljišča, ki so: 

 izvori plavin (erozijska žarišča), 

 pod vplivom hudournih voda (povirja), 

 sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju, 

 pod vplivom valovanja morja (klifi). 

Opozorilna karta erozije je karta natančnosti merila 1:50.000 ali manjšem, ki 
z različnimi grafičnimi znaki opozarja erozijske razmere na določenem 
območju.  

Plazljiva območja 

Za plazljivo območje se določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in 
geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. 

Plazovita območja 

Za plazovito območje se določijo zemljišča, kjer zaradi klimatskih in 
topografskih razlogov redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstoja 
velika verjetnost, da se pojavijo. 
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analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru  

varstvo pred škodljivim delovanjem voda 

poplavna območja 

Poplavna območja 

Za poplavno območje se določijo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se 
voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na 
poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, 
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 

Poplavna območja so opredeljena na: 

 opozorilni karti poplav in  

 na kartah poplavne nevarnosti. 

Opozorilna karta poplav je karta natančnosti merila 1:50.000 ali manjšem, ki 
z različnimi grafičnimi znaki opozarja na poplavne in erozijske razmere na 
določenem območju na podlagi prve ocene poplavne nevarnosti. Na 
opozorilni karti poplav so območja nevarnosti razvrščena v tri razrede:  

 katastrofalne,  

 redke in  

 pogoste poplave.  

Pogoste poplave imajo povratno dobo od 2 do 5 let, redke od 10 do 20 let, 
katastrofalne pa od 50 let naprej.  

Karta poplavne in erozijske ogroženosti je detajlna karta v merilu 1:5.000 ali 
večjem in prikazuje stopnjo ogroženosti za skupine elementov ogroženosti 
glede na moč naravnega pojava. Izdelana je na podlagi meril za določanje 
razredov poplavne in erozijske ogroženosti in analize ranljivosti na območjih 
posameznih razredov nevarnosti.  

Razredi nevarnosti so  

 velika,  

 srednja,  

 majhna in  

 preostala nevarnost.  
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analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru  

varstvo voda 

Območja kopalnih voda 

Območje kopalnih voda obsega območje, na katerem se nahaja kopalna 
voda in je skladno s predpisi o varstvu pred utopitvijo naravno kopališče, ali 
pa se na njem običajno kopa večje število ljudi in kopanje ni prepovedano. 

Območje kopalnih voda, kjer se običajno kopa večje število ljudi in kopanje 
ni prepovedano, določi vlada sama ali na predlog lokalne skupnosti. 

Kopalna voda je vodno telo površinske vode ali njegov del, ki ustreza 
predpisom s področja varstva pred utopitvami. 

Za kopalno vodo se določi vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer se 
kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo, veliko število ljudi, če: 

 kopanje ni v nasprotju z drugimi rabami vode na tem območju, 

 kopanje ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih 
vodnih pravic na tem območju, 

 na tem območju ni izpustov odpadnih voda, 

 na prispevnem območju tega območja niso prisotni takšni viri 
onesnaževanja ali takšna raba zemljišč, ki bi onemogočali, da se s 
tehnično izvedljivimi in sorazmernimi ukrepi doseže ustrezna kakovost 
vode, 

 kopanje nima negativnega vpliva na obratovanje objektov vodne 
infrastrukture, 

 obratovanje objektov vodne infrastrukture ne predstavlja tveganja za 
varnost in zdravje kopalcev, 

 je breg reke, obala jezera ali obala morja primerna za kopanje na 
odseku dolžine najmanj 100 m in 

 je za območja na rekah in jezerih skupna širina brega in priobalnega 
zemljišča, ki je na voljo kopalcem, najmanj 10 m. 

Za kopalno vodo se določi del vodnega telesa, ki sega do črte v oddaljenosti 
150 m od obalne črte na morju in 100 m od obalne črte na stoječi celinski 
površinski vodi. 

Vplivna območja kopalnih voda se določijo z namenom zavarovanja kopalnih 
voda pred onesnaženjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko 
vplivalo na kakovost kopalnih voda. Varstvena območja kopalnih voda določi 
Vlada RS. 
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analiza stanja pravnih režimov v 
prostoru  

Koncesijska pogodba  

REPUBLIKA SLOVENIJA in SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., imata na 
območju obravnave sklenjeno  
KONCESIJSKO POGODBO ZA GOSPODARSKO IZKORIŠČANJE VODE SOČE, 
IDRIJCE IN BAČE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

V njej so opredeljene: 

Pravice in obveznosti koncesionarja v zvezi s koncesijo 

 Pridobitev in omejitve koncesije  
 Obveznosti koncesionarja povezane z vodnim režimom in rabo vode  
 Obveznosti koncesionarja v zvezi z rabo prostora in varstvom dobrin  
 Obveznosti koncesionarja v zvezi z izkoriščanjem vodnega energetskega 

potenciala  
 
 

Trajanje koncesije  

Statusne in kapitalske zahteve za koncesionarja  

Pravica uporabljati objekte vodne infrastrukture v času koncesije  

Finančna vprašanja koncesije  

Vzdrževanje objektov energetske ureditve in vodne infrastrukture  

 Obveznost vzdrževanja  
 Nadzor nad vzdrževanjem  
 Odločanje o sporih v zvezi z vzdrževanjem  

 

Plačilo za koncesijo  

Izvajanje pogodbe  

Prenehanje koncesijskega razmerja  

Prenos koncesije  

Odkup in prenos objektov in naprav koncesije  

Prevzem objektov in naprav  

SENG so dolžne kot koncesionar ter kot dober gospodar zagotavljati na 
območju koncesije varnost pred poplavami ter optimalno izkoriščanje 
vodnega potenciala za proizvodnjo električne energije. Za doseganje teh 
ciljev, mora zato SENG poskrbeti za redno odstranjevanje plavja in naplavin 
skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu.  

Na obravnavanem območju se odvzem vrši  

 Lokacija na sotočju z Godičo (lokacija AKU DOBLAR 1 na grafični 
prilogi) 

 Lokacija na sotočju s Tolminko (lokacija AKU DOBLAR 2 na grafični 
prilogi) 

 Lokacija pod pokopališčem (lokacija AKU DOBLAR 3 na grafični 
prilogi) 

 Lokacija pod Volčanskim mostom (lokacija AKU DOBLAR 4 na 
grafični prilogi) 
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analiza stanja krajine  

Na območje obdelave segajo krajinske enote predalpske krajinske regije in 
sicer zahodnoslovenskega predalpskega hribovja. 

Za enoto območje je značilna podobna oblikovanost reliefa, ki je nastala 
zaradi delovanja ledenikov in geomorfnega delovanja voda. Kljub 
razčlenjenosti reliefa sta orientacija in razpoznavnost prostora velika. Smeri 
v prostoru določajo vodotoki (Soča, Tolminka, Godiča, Idrijca). Poudarjeno 
izstopa smer prostora SZ-JV (dolina Soče). Čitljiva je hierarhija glavnih in 
stranskih dolin, kot tudi večjih in manjših naselij. V prostoru je ohranjen red 
nekdanje, pretežno kmetijske krajine. Območje se pretežno doživlja kot 
prostorsko urejeno in homogeno. Reka Soča je nosilka identitete.  

Z vidika krajinske tipolofije se na območju obdelave prepletajo 3 krajinske 
podenote. Glavna Osrednje Tolminsko ter v manjši meri še krajinski 
podenoti Dolina Soče pod Kobaridom ter Dolina Bače. Vse tri so podenote 
predalpske krajine Tolminsko. V osrednjem Tolminskem imajo največji 
pomen naravno ohranjeni vodotoki (Soča, Tolminka). Je najbolj poseljena 
podenota Tolminskega, kateri več večjih industrijskih območij znižuje 
vrednostno oceno. Z vidika simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin 
ima regionalni pomen. Dolina Soče pod Kobaridom je naravno ohranjeno 
območje, brez večjih degradacij, vendar tudi brez izstopajočih naravnih 
znamenitosti. Največjo vrednost mu daje Soča in obrečni prostor. Je 
pomembna identifikacijska prvina, ki ima tudi simboličen pomen zaradi 
zgodovinskih in političnih dogodkov v preteklosti. Z vidika simbolne 
vrednosti naravnih in kulturnih prvin ima regionalni pomen.  

Ključne krajinske značilnosti: 

 vodnatost, gozdna pobočja in grape; 

 kmetijska zemljišča in vasi v dolini, celki na pobočjih; 

 razpoznavnost, zaprtost, drobna strukturiranost; 

 spomeniki prve sv. vojne, turistični pomen; 

 razpoznavni pomen vodotokov, slikoviti zaselki.  

Območje je vodnato. Hidrografsko mrežo sestavlja Soča ter številni stalni in 
občasni potoki, ki se vanjo izlivajo. Tu so blizu skupaj dve sotočji (Soče in 
Idrijce ter Idrijce in Bače) in akumulacijsko jezero pri Mostu na Soči. Veliko je 
gozda, ki ga sestavlja mešan gozd, primes iglavcev je sorazmerno skromna.  

Ker je v območju razvita živinoreja, med obdelovalnimi površinami 
prevladujejo travniki. Ne manjka pa tudi njiv, vendar so majhne. Večinoma 
so na ravnem dolinskem dnu. Med njivskimi kulturami prevladujeta krompir 
in koruza. Ob vaseh so stari kmečki sadovnjaki. Povsod seje ohranila drobna 
parcelacija, obsežnejših posegov za posodobitev kmetijstva ni.  
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analiza krajinske slike  

Analiza krajinske slike izpostavlja glavne gradnike krajine obravnavanega 
območja predvsem z vidika doživljanja prostora. 

 

Glavni gradnik prepoznavne krajinske slike je v prvi vrsti reka Soča s svojim 
značilnim obvodnim pasom. S svojo pojavnostjo znotraj kmetijske krajine je 
tvorec najpomembnejših vedut v bližnji in širši okolici.  

V razvoju območja se posebno pozornost nameni prav ohranjanju 
obstoječih vedut na reko ter ustvarjanju novih mikroambientov, ki 
izkoriščajo ta potencial reke.  

 

V krajinski sliki pomembno vlogo igra tudi značilen gozdni rob, ki mestoma 
sovpada z reliefnim. Vse kvalitetne naravne robove v vidni okolici območja 
obdelave je potrebno ohranjati ter z novimi prostorskimi ureditvami 
dodatno poudariti.  

 

Struktura kmetijskih površin je pomembna nosilka videzne privlačnosti 
območja in njegove prepoznavnosti. Kmetijske površine v ravnini skupaj z 
gorovjem tvorijo pomembne vedute v širši okolici, so pa tudi ključnega 
pomena za rekreacijo na odprtih površinah. Kmetijske robove je treba v 
največji možni meri ohranjati kakor tudi cezure med naselji in varovati s tem 
povezane vedute. 

 

Živice, zaplate in posamezna drevesa so v ravninski kmetijski krajini zelo 
pomembna, saj izboljšujejo orientacijo in pestrost krajinske slike ter imajo 
poudarjeno ekološko in strukturno funkcijo. V ortogonalno strukturo 
kmetijskih površin vnašajo naravno igrivost in pomembno sooblikujejo 
sistem zelenih površin. Kot take jih je potrebno vključiti v element mesta 
oziroma njegovega zaledja. 
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analiza krajinskih vzorcev  

Skupno so za enoto značilni sledeči krajinski vzorci: 

 strnjen gozd na pobočju, 

 kmetijska krajina na pobočnih policah obdana z gozdom, 

 drobno členjena kmetijska krajina v razširjeni dolini, 

 kmetijska krajina ozkih rečnih dolin, 

 vodna in obvodna krajina, 

 kraški  travniki  z  vrtačami in 

 travnate površine na slemenu in zložnih pobočjih.  

 

Strnjen gozd na pobočju je vzorec, ki ga sestavlja mešan gozd v soteskah, na 
pobočjih in vrhovih in pokriva velik del enote. 

Strnjena kmetijska območja sredi gozda z razpršeno poselitvijo, katero 
obdajajo sadovnjaki, njive, travniki in pašniki tvorijo vzorec kmetijska 
krajina na pobočnih policah obdana z gozdom. 

 

V krajinskem vzorcu drobno členjena kmetijska krajina v razširjeni dolini 
prevladuje tradicionalno kmetijstvo s pretežno travniško rabo in manjšimi 
njivami. Parcelacija je navadno oblikovana z značilnimi vzdolžnimi potezami, 
ki sledijo konfiguraciji doline. Naselja so gručasta in skupaj s sadovnjaki 
umaknjena na rahlo dvignjene robove doline. 

 

Kmetijska krajina ozkih rečnih dolin: Kmetijske površine so majhne, 
pretežno travnate, držijo se vodotokov, segajo pa tudi na strma pobočja. 
Prevladujejo travniki in pašniki, njiv je le malo. 

 

Reke Soča, Idrijca, Bača z naravno ohranjeno obvodno krajino ustvarjajo 
izstopajočo krajinsko kakovost. Reke spremljajo številna prodišča in gosta 
zarast vrbovja, ki skupaj sestavljajo značilni vzorec vodna in obvodna 
krajina. 
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analiza značilnih prerezov brežine  

Na območju brežin reke Soče se pojavlja 6 tipov prerezov čez brežino, ki so 
bistvenega pomena za ohranjanje krajinske slike. 

 

TIP A 

Je značilen za naravno ohranjeno brežin. Oblikuje ga strm relief in 
poraščenost z gozdom do samega vodnega telesa. 

 

TIP B 

Je najbolj degradiran tip brežine. Zaznamo ga tem, kjer cestna infrastruktura 
posega direktno v samo brežino.  

 

TIP C 

Za tip C je značilna izredna reliefna tvorba. Brežina se do vodnega telesa 
spusti v kanjonu. Pomembna je njegova naravna ohranjenost.  

 

TIP D 

Je značilen za območja, kjer se voda približa naselju. Zanj je značilna visoka 
stopnja kultiviranosti zemljišč rečnega brega.  

 

TIP E 

Je značilen za območja, kjer preko pasu obvodne vegetacije raba prostora 
prehaja v kmetijska zemljišča.  

 

TIP F 

Je značilen za naravno ohranjeno brežin. Oblikujejo ga nižinski gozdovi.  
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analiza poselitvenega vzorca 

Arhitekturna krajina TOLMIN  

Oblikovanje naselij, dominante 

Obravnavano območje sodi v arhitekturno krajino Tolmin, kjer so naselja v 
pobočjih, deloma po plastnicah, gručasta, strnjena, stavbe v krajših nizih ali 
samostojne, dominante na robu naselja.  

v (na) pobočju: poselitev ali izoblikovanje naselbinskega telesa v poševnem 
terenu; če je vanj izrazito vgrajeno, je to situacija 'v' pobočju, če je iz njega 
izstopa tudi vizualno, je 'na' pobočju.  

razporejeno po plastnicah: naselje je zgrajeno iz nizov vzdolž komunikacij, ki 
so grajene po plastnicah. 

gručasto naselje: strnjeno naselje, v katerem so domačije/stavbe 
razpostavljene nepravilno v eni ali več med seboj povezanih skupinah. 
Gručasta oblika naselitve je po izvoru lahko prvotna, kot samostojna oblika 
ali vezana na pravilne (načrtovane) razpostavitve. Pojavlja se po vseh delih 
Slovenije in na vseh oblikah terena.  

strnjeno (zgoščeno) naselje: naselje brez podaljškov, grajeno je kot strnjena 
celota, posamezne domačije se med seboj stikajo ali celo zraščajo. 
Največkrat je značilna celovita zunanja podoba naselbinskega telesa z 
enotnim gabaritom. Te vrste naselij so največkrat temeljna sestavina 
identitete nekaterih arhitekturnih krajin. 

domačije/stavbe nimajo usklajenih gabaritov: V naselbinski celoti niti višine 
niti tlorisna razporeditev stavb ni v pravilnih, geometrično določljivih 
razmerjih. Če je taka oznaka opisana kot značilnost za posamezno 
arhitekturno krajino, je hkrati ocenjena kot posebnost ali celo kot vrednota. 
To je seveda potrebno dodatno opredeliti za vsak primer posebej – 
načeloma te razlike ne bi smele presegati splošno določljivih omejitev. 

domačije/stavbe so v nizih (kratkih, strnjenih): Zaradi posebnosti okolja 
(klima, razporeditev po plastnicah…) ali zaradi značilnosti zraščanja so 
stavbe grajene brez medsebojnih razmakov, vendar še ne oblikujejo pravih 
ulic. Taka pozidava vpliva le na notranjo identiteto naselij, manj pa na 
celovito razmerje v arhitekturni krajini. 

dominanta ali posebnost je na robu naselja: Posebej izoblikovana in 
postavljena arhitektura ali posebnost je ob enem od robov naselja. Deloma 
določa vlogo naselja v pokrajini, deloma (v manjši meri) arhitekturno 
hierarhijo. 
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analiza poselitve naselij v neposredni 
bližini 

MODREJ 

Izrazito kvaliteto v naselju predstavlja jezerski akumulacijski pas s topoli. 
Obenem je odprti prostor tudi kvalitetna rekreacijska cona (trim steza, 
kajakaštvo). Pomembne so široke vedute na jezersko površino ter na 
sosednje naselje, izrazita panoramska cesta z vedutami na Sočo vodi proti 
severu in se priključuje na regionalno cesto.  

MODREJCE 

Naselje ima lepo lego v pobočju, delno negativna pa je manjhna osončenost. 
Predvsem okrog grajene strukture so razporejena številna kvalitetna 
območja; pokopališče, sadovnjak, obvodno pobočje s topoli (še zlasti 
travniška površina ob vodi v južnem delu), vzhodni del s starejšimi objekti.  

MOST NA SOČI 

Naselje ima izredno kvalitetno lego na rtu, ki se spušča v sotočje rek Soče in 
Idrijce. Kvaliteto predstavljajo tudi korita Idrijce in cerkvica sv. Mavra, ki je 
obenem dominanta naselja. Kvalitetno jedro je obremenjeno z bencinsko 
črpalko in parkiriščem, ki znižujeta njegovo vrednost. Pomembna je tudi 
gradbena linija ob glavni cesti. Problematiko naselja predstavlja močno 
pomanjkanje parkirnih mest (tudi za samo lokalno prebivalstvo) ter 
regionalna povezava skozi naselje za Tolmin in Novo Gorico (ozek del, most). 
Ozka grla so tudi v okolici cerkve in osnovne šole. V naselju razen otroškega 
igrišča ob vrtcu (ki je zagrajeno) ni javnih površin z otroškimi igrali. 
Neustrezno sliko ustvarja pobočje pod pokopališčem, ki se hitro zarašča. 

POLJUBINJ 

Kvalitetno lego naselja, ki je stisnjeno v pobočju na robu Poljubinskega polja, 
dopolnjuje izrazita kulisa, ki jo predstavlja slap Beri, melišče in skalnati 
robovi v gozdnem pobočju. Južni del naselja zaključuje lep obdelovalni rob z 
visokodebelnimi ekstenzivnimi sadovnjaki, ki skupaj z drevesom v križišču 
predstavlja tudi kvaliteten dostop v naselje. Izpostavljeni so še posamezni 
kvalitetni objekti znotraj grajene strukture. Iz Poljubinja se proti zahodu 
odpirajo širše vedute na Tolmin in celotno kotlino. Največjo problematiko 
predstavlja organizacija pozidave na nepozidanih površinah ter ozka cestna 
povezava v smeri proti Ljubinju.  
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PRAPETNO 

Gajena struktura v pobočju ne izraža posebnih kvalitet, so pa zanimivi in 
posebej označeni naravni robovi, ki zaključujejo pozidani del. Kvalitete 
dopolnjujejo kakovostne vedute proti zahodu na Tolminsko kotlino. 

TOLMIN 

Pri naselju velja poudariti izredno kvalitetno lego na dvignjeni terasi, ki 
poudarja močne izpostavljene reliefne robove (zlasti na zahodu in jugu). Že 
sam  vstop v naselje z zahodne strani, ki omogoča veduto na poseljeno 
polico in izrazite gozdne robove, je kvaliteten. Tudi vzhodni dostop v naselje 
ima kvaitetno veduto (s starim delom v ospredju).  Osamelec Kozlov rob je 
dominanta in rekreacijsko območje mesta. Druga rekreacijska površina pa je 
južni del ob sotočju Tolminke in Soče, s sicer problematiko vsebine objektov 
bivše Centroslavije. Kvalitetno območje cerkve s parkom dopolnjuje staro 
mestno jedro, ki pa nima urejenega parkiranja na Trgu 1. maja, v ozkih 
ulicah in bližini novega Mestnega trga. Prav tako sta kvalitetni območji v 
okolici obeh vojaških pokopališč in stanovanjska soseska z drevoredom v 
zahodnem delu. Kvalitetne vedute na okolico, še zlasti pa na greben 
Tolminsko-Bohinjskih gora, se odpirajo iz številnih delov naselja. 

Problematičen je potek glavne prometnice skozi naselje, potek ozke 
enosmerne ceste skozi stari del in bencinska črpalka v središču. Pod 
dvignjeno polico prihaja v obrtno-poslovni coni do mešanja dejavnosti 
(stanovanjske in poslovno-trgovske funkcije). Obrtna cona z naseljem tudi 
nima ustrezne peš povezave. Pomanjkanje pločnikov je značilno za celotno 
naselje (še zlasti na poti do vrtca in zdravstvenega doma), prav tako tudi 
splošno pomanjkanje javnih otroških igrišč in javnih površin v 
večstanovanjskih soseskah. Problematika parkirnih prostorov se še posebej 
pojavlja znotraj večstanovanjskih sosesk. Neprimerna je tudi lokacija 
deponije gradbenih odpadkov in sortirni center ob cesti proti Zatolminu, saj 
je to tudi turistična in rekreacijska os in leži neposredno v bližini reke 
Tolminke in vojaškega pokopališča. 

VOLČE 

Naselje ima oblikovano kvalitetno jedro, vendar se nanj veže premalo 
funkcij. Zelo izrazit je tudi zahodni reliefni rob s kvalitetno polico in gozdno 
linijo, ki pomeni tudi širši vedutni pas s pogledom na Tolmin in celotno 
kotlino. Kvalitetna lega naselja z obrobo obdelovalnih površin na severu 
(prepletanje njiv in travnikov) ima tudi kvaliteten dostop s severa med polji. 
Vedute se odpirajo tudi z zelenega pasa ob cerkvi, ki ga je potrebno 
varovati. Posebej kvalitetne vedute se odpirajo tudi iz Tolmina na naselje in 
njegovo lego še bolj izpostavljajo, opaziti je tudi problematičnost neustrezne 
pozidave dvignjenega reliefnega in vedutnega roba ter poseko gozdnega 
omejka. Ključna problemska točka je potek ozke cestne povezave skozi 
naselje, izstopi od posameznih objektov neposredno na regionalko in 
pomanjkanje pločnikov znotraj grajene strukture. V severnem delu prihaja 
do neustreznega mešanja dejavnosti (kmetija, perutninska farma, turistična 
dejavnost).  
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analiza namenske rabe prostora 

Občinski prostorski načrt je temljni prostorski akt občine, ki opredeljuje 
poseganje v prostor.  

 

Na obravnavanem območju se prepletajo različne namenske rabe, kjučne za 
izvedbo zeleno osi Tolmin – Most na Soči pa so območja zelenih površin, ki 
jih občinski prostorski načrt mestoma opredeljuje.  

 

Tu naj poudarimo predvsem zelene površine (ZS) dolvodno od Volčanskega 
mosta na obeh straneh reke Soče, zelene površine (ZS, ZP, ZD) na širšem 
območju Sotočja, zelene površine (ZS) na območju med Modrejcami in 
Mostom na Soči, zelene površine ob celotni potezi ob jezeru med Mostom 
na Soči in Modrejem ter zelene površine namenjene špotnim površinam 
kajakškega centra.  
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analiza podrobnih izvedbenih aktov 

DRŽAVNI PODROBNI PROSTORSKI AKTI 

Na obravnavanem območju jez vidika uporabe prostora izrednega po 
sprejet državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin. 

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI AKTI 

Izpostaviti je potrebni predvsem predvidene občinske podrobne prostorske 
načrte na sledečih enotah: 

na celotnem območju Sotočja in 

na območju turističnih in zelenih površin med Modrejcami in Mostom na 
Soči. 
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analiza lastništva 

Pri analizi lastništva smo ugotavljali, katere so na obravnavanem območju 
tiste parcele, ki so že v občinski lasti oz. opredeljene kot javno dobro ali v 
državni lasti.  

 

Podatek je pomemben pri opredeljevanju mikrolokacije določenih ureditev 
in možnosti čimprejšnje izvedbe prostorske ureditve. 
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5 TERENSKA ANALIZA 

 

Kazalo 

analizo stanja prostora na terenu s primarno 
problemsko analizo  

analizo stanja prostora na terenu s primarno 
problemsko analizo ohranjanje narave 
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analizo stanja prostora na terenu s 
primarno problemsko analizo  
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analizo stanja prostora na terenu s 
primarno problemsko analizo  
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6 DELAVNICE 

 

Kazalo 

izpostavljena prostorska problematika 

izpostavljeni prostorski cilji  
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izpostavljena prostorska 
problematika 

TOLMIN, VOLČE, PRAPETNO: 
 NEUREJENA POSTAJALIŠČA ZA TURISTIČNE AVTOBUS IN POSTAJALIŠČA 

ZA AVTODOME (neurejena urbana oprema - smetnjaki, nepregleden 
priključek) 

 NEUREJENE PEŠ IN KOLESARSKE POVEZAVE - Volče - Tolmin; Sotočje - 
Most 

 Krožna pot (Volče - smetišče - separacija) - ob Soči pod separacijo ni 
mostu čez Kamnico 

 nedokončana struga potoka 

 objekt Paintball 

 povezava proti Tolminu - brv in navezava na ostale komunikacije 

 obračališče pri baru Labrca 

 POMANJKANJE USTREZNE INFRSTRUKTURE (festival in ostala raba) 

 SLABO IZRABLJENO OBMOČJE V ZIMSKEM ČASU (tekaške poti, 
drsališče…upoštevati mejo sence) 

 MOTORNI PROMET DO SOTOČJA 

 FUNKCIONALNA ZASNOVA OBMOČJA ''CVETJE'' - NESKLADJE RAB MED 
SOTOČJEM IN CVETJEM (če je zazidano ni zapore za festivale) 

 UMESTITEV OBVOZNICE V FESTIVALSKI PROSTOR 

 SODELOVANJE S HOTELOM 

MOST, MODREJ, MODREJCE: 
 PROMETNA UREDITEV (pločniki, urbana oprema, ukinitev prometa, 

pomanjkanje parkirišč) 

 NIHANJE VODE (obrežja se posuvajo in niso dovolj vzdrževana) 

 BENCINSKA ČRPALKA (neprimerna lokacija) 

 ZARAŠČENOST IN NEVZDRŽEVNJE GOZDIČA MED POKOPALIŠČEM IN 
JEZEROM 

 ČN - smrad iz jaškov, neurejena fekalno omrežje in priključevanje nanj, 
odplake še vedno v Idrijco 

 UTESNJENOST OBMOČJA OB JEZERU (način urejanja brežin, ozka pot, ni 
prostora za dodatne vsebine) 

 INFO TOČKA - je ni.  

 RAZSVETLJAVA IN URBANA OPREMA 

 NEUSTREZEN MOST ČEZ SOČO  

 ODLAGALIŠČE ob Idrijci pod Leseno vasjo 

 NEUREJENE BREŽINE 

 KAMPIRANJE NA ČRNO 

 SLABA INFRASTRUKTURA (voda, ČN, kanalizacija) 

 OBČINSKI ODLOK O UPRAVLJANJU JEZERA  
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izpostavljeni prostorski cilji 

TOLMIN, VOLČE, PRAPETNO: 

 INFRASTRUKTURNA UREDITEV FESTIVALSKEGA PROSTORA  

 UREDITEV MREŽE PEŠ IN KOLESARSKIH POTI (navezava na širše omrežje, 
oprema in usmerjevalne table) 

 UREDITEV KOPALIŠČ - Sotočje in Peršeti (primerno oblikovanje 
(enakomeren padec, manjše frakcije proda), vzdrževanje,  

 ureditev paintball-a - pod Križem  

 povezava z brvjo čez Sočo proti Volčam 

 razvoj zimskega programa (drsališče, tek na smučeh) 

 ureditev kampa med nemškim pokopališčem in Paradisom 

 vzdrževanje mestnega gozda na Sotočju 

 pešpot ob Soči - vzdrževanje trim steze 

 ureditev pešpoti od pokopališča do plaže pri Peršetu 

 ureditev povezave od Sotočja na Klanec ob Tolminki 

 ureditev tematskih/ učnih poti pod Križem 

 povezava pešpoti s kolesarko stezo E7 proti Kobaridu 

 ureditev parkirišča ob kopališču pri Peršetu 

 izpostavitev geoloških točk - balvani + stičišče prodnatih in ledeniških 
nanosov (glej karto) 

 UREDITEV KOMUNIKACIJSKIH, DOSTAVNIH POTI (rdeče označeno) - s 
poudarkom na utrditvi terena in osvetlitvi 

 UREDITEV INFRASTRUKTURNIH TOČK (označeno) - voda in kanalizacija 
za potrebe festivalov 

 ureditev manjkajoče peš povezave za Paradisom 

 ureditev odra kot amfiteater 

 sotočje - prednost javnih in festivalskih dejavnosti pred zasebnim 
interesom 

 ureditev pešpoti do kampa Siber 

 povezava z vasjo Poljubinj 

 ureditev Sotočja - tudi na levem bregu Tolminke 

 ČN Prapetno 

 UREDITVE POSTAJALIŠČA PRED VOLČANSKIM MOSTOM 

 POVEZAVA PEŠPOTI PO DESNEM BREGU REKE SOČE (z navezavo na 
tolminsko stran - preko novega mostu ali preko obstoječega cestnega 
mostu z ureditvijo pešpoti) 

 ureditev adrenalinskega parka 
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MOST, MODREJ, MODREJCE: 

 KOLESARSKE IN PEŠ POTI Z OSTALIMI VSEBINAMI (glej karto - navezava 
na Tolmin, Postajo in NG) 

 KAJAK CENTER  in PROGRAM VODNE HIŠE (vodna hiša - upravni del , 
Modrej - rekreativni del) 

 KOPALIŠČA (Sotočje Idrijce in Soče ter na relaciji do Postaje) IN OSTALE 
REKREATIVNE IN PRIREDITVENE POVRŠINE (zalivček) 

 POVEZAVA MOST NA SOČI - POSTAJA - vzdrževanje povezave, odpiranje 
pogledov na reko Idrijco in železniške objekte 

 KROŽNA PEŠPOT  PROTI DROBOČNIKU - Penzion Šterk - Drobočnik - 
Most na Soči (nova brv pod Kozmericami, navezava poti - trenutno slepi 
konec) 

 GEOLOŠKA PEŠPOT - nadgradnja VODNO-ENERGIJSKE POTI (stik 3 
geoloških območij - kraško, ledeniški masiv, relief Idrijce) 

 OBVOZNICA MOST NA SOČI  

 UREDITEV NABREŽJA POD HOTELOM (kopališče, privezi, ureditev 
škarpe…) 

 UREDITEV PRISTANOV (potrebe in lokacij) 

 BAZEN (pri hotelu) 

 UPOŠTEVANJE POMEMBNEJŠIH VEDUT - na jezero in reke (glej karto) 

 PRISTANI (2 obstoječa - Ladja Lucija + pod Tami) 

 ČOLNARNA (K-C, Tami) 

 KOLE 

 UREDITEV PRIMERNIH PRIVEZOV (nadaljevanje ob obstoječi lokaciji) 

 NADALJEVANJE PEŠPOTI - pod Modrejcami z mostom čez 1. in 2. zaliv in 
most pod naseljem Prapetno, KROŽNA POT  - navezava na Pot miru 

 UREDITEV BREŽIN 

 UREDITEV PROSTORA PRED EKOLOŠKIM OTOKOM - parkirišče  

 UMESTITEV ČISTILNE NAPRAVE 

 PROSTOR ZA AVTO CAMPERJE 

 OTROŠKO IGRIŠČE 

 shranjevanje čolnov na suhem 

 mreža otroških igrišč 

 mreža privezov/pristanov 

 poti 

 enotna urbana oprema in primerne zasaditve 
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7 PROBLEMSKA PROSTORSKA 
ANALIZA 

 

Kazalo 

sintezna problemska karta 
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sintezna problemska karta 
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8 KONCEPTUALNA ZASNOVA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA ŠIRŠEGA 
OBMOČJA OBDELAVE 

 

Kazalo 

širši koncept prostorskega razvoja z določitvijo 
območij programskih zgostitev 

koncept peš in kolesarskega povezovanja 

koncept prostorske umestitve vstopnih info točk v 
rekreacijsko turistično os ob reki Soči 

koncept prostorske umestitve kopališč na reki Soči, 
Tolminki in Idrijci 

koncept vstopno-izstopnih mest v reko Sočo 

koncept počivališč na rekreacijsko-turistični osi 

širši koncept prostorskega razvoja 
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širši koncept prostorskega razvoja z 
določitvijo območij programskih 
zgostitev 

Koncept prostorskega razvoja ohranja dve glavni programski zgostitvi na 
območju od volčanskega mostu do Mosta na Soči, in sicer  

 Sotočje Tolminke in Soče ter  

 območje jezera Most na Soči.  

Na preostalem obravnavanem prostoru pa izpostavlja posamezne 
programske točke ter njihovo vsebinsko ter funkcionalno povezovanje: 

 kopališče pri volčanskem mostu - leva stran reke Soče, 

 Laborca, 

 območje ob tolminskem pokopališču (prehod čez reko Sočo), 

 Sotočje, 

 območje pod vasjo Prapetno (prehod čez reko Sočo), 

 območje kajak centra, 

 območje Jezera pod Mostom na Soči, 

 območje zelenih površin ob sotočju Soče in Idrijce, 

 privezi pod vasjo Modrejce in 

 zelene površine pod vasjo Modrejce. 
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koncept peš in kolesarskega 
povezovanja 

Za tekoče povezovanje turistično-rekreacijske osi od Volčanskega mostu do 
Mosta na Soči je pomembna tako notranja povezanost peš in kolesarskih 
poti kot smiselna navezava teh poti na okoliška območja. 

Koncept peš in kolesarskega povezovanja zato temelji na tekočem 
prehajanju peš in kolesarskega prometa v največji meri izven državnih in 
občinskih cest.  

Koncept notranjega povezovanja predvideva ohranjanje vseh obstoječih peš 
in kolesarskih poti ter dodajanje novih, kjer je povezanost ni zvezna. 
Predvsem so od novih povezav pomembne: 

 nova brv pri Pokopališču, ki je nato z novimi pešpotmi povezana v 
smeri proti Volčam, Mengoram in Bučenici ter mimo Labrce po Kamnici 
proti Kolovratu; 

 nova peš povezava na Rodnah, ki preusmerja peš promet iz steze ob 
reki Tolminki na rob rečne terase in loči na tej lokaciji peš od 
kolesarskega prometa, ki poteka po trasi ob glavni cesti; 

 nova Brv pod Prapetnim, ki povezuje večnamensko pot Tolmin - Most 
na Soči z večnamensko potjo po modrejčanskem polju in  

 nova brv pod naseljem Drobočnik, ki omogoča krožno peš povezavo 
preko Mosta na Soči, Drobočnika in nato po drugem bregu reke Soče 
nazaj proti Mostu na Soči. 

Poleg povezovanja znotrajosi je izredno pomembno navezovanje na peš in 
kolesarske trase, ki povezujejo nadaljnje pomembne peš in kolesarske 
smeri: 

 proti Kobaridu se doseže povezovanje skozi inundacijo ter nato naprej 
na traso kolesarske poti Tolmin – Kobarid; 

 proti Kolovratu preko nove brvi pri pokopališču ter mimo Labrce, pod 
volčanskim mostom in naprej po strugi Kamnice;  

 proti Novi Gorici iz centra Mosta na Soči preko Drobočnika in   

 proti Idriji prav tako iz centra Mosta na Soči ter naprej po dolini Idrijce.  
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koncept prostorske umestitve 
vstopnih info točk v rekreacijsko 
turistično os ob reki Soči 

Na območju turistično - rekreacijske osi ob reki Soči se predvidi mreža 
vstopnih točk. 

Glavni vstopni točki sta dve: 

 v Tolminu na Sotočju  se info točka umesti v objekt Paradiso in sicer 
deloma kot točka znotraj objekta (z direktno povezavo na predvideno 
ploščad za objektom), deloma pa kot zunanja info točka z umestitvijo 
informacijska table; 

 na Mostu na Soči se info točka umesti v sklopu prenove osrednjega 
trga in sicer kot nov objekt paviljonskega tipa, ki se umesti na lokacijo 
današnje bencinske črpalke. 

Ostale vstopne točke so sekundarnega pomena: 

 na območju 'Labrca' – kot informacijska tabla; 

 na območju nove razgledne ploščadi ob novi brvi ob tolminskem 
pokopališču – kot informacijska tabla; 

 na 'Rodnah', kjer se info točka umesti v sklop novega gostinsko-
turističnega paviljona; 

 v Modreju v sklopu parkirišč ob kajakaškem centru – kot informacijska 
tabla; 

 v Modrejcah v sklopu urejanja zelenih površin in privezov pod vasjo – 
kot informacijska tabla ali kot del sezonskega objekta na zgornji strani 
ceste. 
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koncept prostorske umestitve 
kopališč na reki Soči, Tolminki in 
Idrijci 

Na območju rekreacijsko-turistične osi se urejajo naravna kopališča v dveh 
smereh: 

 na zgornjem območju osi kot sonaravno oblikovana naravna kopališča. 
Kot taka se urejajo načeloma že obstoječa prodnata kopališča: 
kopališče pri Labrci, kopališče pod Volčanskim mostom, kopališče pod 
pokopališčem, kopališče pod predvidenim kampom in kopališče na 
obeh straneh Sotočja. Na tak način je oblikovano tudi kopališče na 
Idrijci.  

 drugi sklop naravnih kopališče je urejen okoli jezera Most na Soči. Ta 
kopališča se urejajo kot naravna kopališča z lesenimi pomoli nad 
jezerom in urejenimi dostopi do vode. Kota taka se urejajo kopališča 
pod vasjo Modrejce, ob prireditvenem prostoru ter na zeleni površini 
pod centrom Mosta 



  
Turistične in rekreacijske ureditve ob reki Soči I CAMIS KONCEPTUALNA ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA ŠIRŠEGA OBMOČJA OBDELAVE 
 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o 37 I83. 

 
 

 

 

 

koncept vstopno-izstopnih mest v 
reko Sočo 

Vstopno-izstopna mesta so točke z urejeno infrastrukturo za dostop do reke 
in splavljenje čolnov ter dostopom do reke.  

Na osi se vstopno-izstopne točke urejajo v dveh smereh 

 kot vstopno-izstopna mesta prednostno za kajake, kanuje in rafte - te 
točke se nahajajo v območju do Sotočja in sicer vstopno-izstopna točka 
Volčanski most. 

 kot vstopno-izstopna mesta namenjena čolnom – te točke se urejajo od 
Sotočja dolvodno in sicer na območju Vodivčka, na območju kajak 
centra ter na območju privezov pod Modrejcami.  

Samo kot privezi za čolne pa se obravnavajo: 

 privezi pod vasjo Prapetno, 

 privezi ob prireditvenem prostoru med Modrejcami in Mostom na Soči, 

 privezi ob osrednji ureditvi pod centrom Mosta na Soči. 

Tretjo kategorijo predstavljajo privezi za ladjo. Te so oblikovani: 

 začasni pristan (samo za dobo izkrcanja in vkrcanja potnikov) na 
Sotočju pod Dobravami, 

 začasni pristan (samo za dobo izkrcanja in vkrcanja potnikov) na 
območju privezov Modrejce,  

 pristan v sklopu prireditvenega prostora med Modrejcami in Mostom 
na Soči, 

 začasni pristan (samo za dobo izkrcanja in vkrcanja potnikov) ob 
osrednji ureditvi pod centrom Mosta na Soči ter 

 pristan v sklopu kajak centra pod Modrejem.   
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koncept počivališč na rekreacijsko-
turistični osi 

Počivališča so načeloma locirana na površinah v sklopu drugih ureditev kot 
so na primer v sklopu ureditve razgledišč, kopališč, zelenih površin, piknik 
prostorov, obvodnih ureditev…  

Od počivališč, ki niso direktno vezane na zgoraj navedene ureditve pa je za 
izpostaviti počivališče v Nipcaah, kjer gre za počivališče z urejenim 
opazovališčem za ptice ter počivališči ob reki Idrijci – gasilski dom in staro 
kopališče.  
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širši koncept prostorskega razvoja 

Razvoj turistično-rekreacijskih območji ob reki Soči večinoma temelji na 
reorganizaciji in dodajanju vsebin že obstoječim turistično-rekreacijskim 
točkam, razvijanje novih pa je načeloma vezano na novo vzpostavljene peš 
in kolesarske komunikacije. 

Območje 'Labrca' se razvija kot stičišče vodnih in kopenskih rekreacijsko-
turističnih poti, območje 'Pod volčanskim mostom' na levem bregu reke 
Soče pa kot varno dostopno in celostno urejeno naravno kopališče.  

Ob tolminskem pokopališču se na razgledni točki proti reki Soči oblikujejo 
nove vsebine – in sicer območje razgledne ploščadi na katero se vpenja nova 
brv čez reko. Gre torej za pomembno povezovalno točko levega in desnega 
brega reke Soče v najširšem pomenu besede. 

Na širšem območju 'Sotočja' se na severu oblikuje kamp s potencialom, da 
se razvije v eno najatraktivnejših turističnih nastanitev v okolici Tolmina in 
v navezavi z objektom 'Paradiso' z njegovo okolico v glavno turistično-
rekreacijsko točko mesta Tolmin. Na najožjem območju Sotočja se z 
minimalnimi sezonskimi ureditvami uredi osrednje tolminsko kopališče.  

Na drugi strani reke Tolminke se oblikuje sekundarna vstopna točka na 
strateško izjemno pomembni lokaciji. Z novo brvjo pod Prapetnim pa se 
oblikuje povezovalna točka Mosta na Soči in Tolmina.  

Sklop poti okrog jezera se preko sekundarne povezovalne točke v Trnovcah 
lahko zaključi s prehodom preko jezera s splavom, čolni, barko. Naprej pa se 
pri privezih pod vasjo Modrejce oblikuje ena glavnih vstopno-izstopnih točk 
v reko Sočo v sklopu jezera. V smeri od Modrejc proti Mostu na Soči pa se 
umesti kamp s prireditvenim prostorom, na drugi strani jezera pa na 
območju kajak centra rekreacijsko izhodišče jezera. Posebno mesto pa ima 
preureditev centra Mosta na Soči in ureditev obvodnih površin z njihovo 
neposredno navezavo na center mesta. Takšna ureditev pa lahko izoblikuje 
glavno občinsko turistično izhodišče.  
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9 KONCEPTUALNA ZASNOVA OŽJIH 
OBMOČIJ OBDELAVE  

 

Kazalo 

koncept območja Tolmin z okolico s krovnim 
programskim coningom 

podrobnejši koncept območja Tolmin z okolico 

koncept območja Most na Soči z okolico s krovnim 
programskim coningom 

podrobnejši koncept območja Most na Soči z okolico 
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koncept območja Tolmin z okolico s 
krovnim programskim coningom 

TOLMIN Z OKOLICO 

programska zgostitev SOTOČJE 

 glavni programski poudarek ob Soči na širšem območju mesta Tolmin 

 delitev območja v programsko pestro cono ter mirno cono 

 prostočasne in rekreacijske prostorske ureditve 

 prostorske ureditve potrebne za festivalski prostor 

 urejanje peš in kolesarskih povezav gorvodno in dolvodno ob reki Soči 

programska zgostitev VOLČANSKI MOST 

 urejanje nove peš povezave proti Volčam (nova brv čez reko Sočo) 

 urejanje nove peš povezave od pokopališča do volčanskega mostu 

 prostorske ureditve pod volčanskim mostom na obeh straneh reke Soče 
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podrobnejši koncept območja Tolmin 
z okolico 
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koncept območja Most na Soči z 
okolico s krovnim programskim 
coningom 

MOST NA SOČI Z OKOLICO 

programska zgostitev MOST NA SOČI 

 povezovanje naselja z jezerom 

 razširitev javnih površin ob jezeru 

 prosotčasne in rekreacijske prostorske ureditve 

programska zgostitev MODREJ 

 urejanje širšega območja kajak centra 

 urejanje nove peš povezave proti Tolminu 

 urejanje javnih površin ob jezeru 

programska zgostitev MODREJCE 

 urejanje nove peš povezave ob jezeru  

 preverjanje možnosti prečkanja čez reko Sočo  

 prosotčasne in rekreacijske prostorske ureditve 
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podrobnejši koncept območja Most 
na Soči z okolico 
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10 IDEJNE ZASNOVE  

 

Kazalo 

LABRCA 

POD VOLČANSKIM MOSTOM 

POKOPALIŠČE 

KAMP 

PARADISO 

SOTOČJE 

DOBRAVE 

BRV POD PRAPETNIM 

TRNOVCE 

PRIVEZI POD VASJO MODREJCE 

PRIREDITVENI PROSTOR MED MOSTOM NA SOČI IN 
MODREJCAMI 

KAJAK CENTER 

CENTER MOSTA NA SOČI 

FESTIVALI 



  
Turistične in rekreacijske ureditve ob reki Soči I CAMIS IDEJNE ZASNOVE 
 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o 46 I83. 

 
 

 

Območje »Labrca« se nahaja zahodno od Tolmina, na desnem bregu reke Soče. 
Obravnavano območje je omejeno na prostor od volčanskega mostu do predvidenega 
vstopno-izstopnega mesta v reko Sočo na jugu. 

 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

stanje in problematika 
Območje obsega že deloma urejeno obvodno zeleno površino, ki deloma funkcionira 
kot piknik prostor ob reki Soči, deloma pa kot širše območje bara Labrca – lesenega 
objekta s pripadajočimi športno-rekreacijskimi površinami.  

Območje je že deloma ustrezno urejeno, problematika pa obsega predvsem 
neustrezno rešeno prometno organizacijo – tako mirujočega kot nemirujočega 
prometa. Pri tem je potrebno kot najbolj pereč problem izpostaviti neustrezen odcep 
iz glavne ceste Tolmin-Peršeti, neustrezno organizacijo parkiranja ter neustrezno 
uporabo obstoječe ceste kot glavnega dostopa do Deponije komunalnih odpadkov 
Volče.  

Na jugu območja že funkcionira vstopno-izstopno mesto iz reke Soče, saj meander 
reke tu izoblikuje ustrezne naravne pogoje za vstop in izstop. Problematika, ki se nanj 
veže je predvsem neustrezno urejen dostop do te točke ter neustrezno organizirano 
parkiranje in obračanje avtomobilov, ki dostavljajo čolne do vstopno-izstopnega 
mesta.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Deloma je OPN usklajen z dejansko rabo območja – in sicer na območju bara Labrca, 
kjer so deloma opredeljene zelene površine, deloma pa kmetijska zemljišča z enoto 
urejanja prostora, ki dovoljuje urejanje prostora pred barom Labrca. Medtem ko so 
ostale ureditve izven stavbnih zemljišč oz. nimajo opredeljene ustrezne namenske 
rabe.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 - Soča z Volarjo, na zavarovano območje narave -  

Soča-reka, na območje naravne vrednote Soča s pritoki do Sotočja z Idrijco in na 
ekološko pomembno območje – Soča. 

Območje posega na območja varovalnih gozdov, na poplavno območje in v priobalni 
pas reke Soče. 

Preko območja poteka varovalni koridor daljnovoda, vendar predvidene ureditve 
vanj ne posegajo 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Predvsem so problematični posegi pod cesto, saj gre na tem območju za poseganje 
na več režimov varstva narave. Zato se pri nadaljnjih fazah podrobnejše obravnave 
tega območja vse ureditve projektira z minimalnimi posegi ter kot ureditev in 
izboljšanje obstoječega stanja. Dodatne pešpoti so z vidika varstva narave 
sprejemljive.  

Z vidika varstva voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda pa gre deloma za 
posege v priobalno zemljišče (15m od vodnega zemljišča Soče). Posegi se urejajo kot 
omogočanje splošne rabe vodnega dobra. Za poseganje v poplavno zemljišče je 
potrebna izdelava hidrološko-hidravlične študije.  

Na tem območju je bil Zavodu za gozdove podan predlog za izločitev iz varovalnega 
gozda.  

Primeri dobre prakse 

 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma je povzeta zasnova projekta: 
 'PROSTORSKA PREVERITEV DOSTOPNIH MEST NA REKI SOČI V OBČINI 

TOLMIN' 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Janko Rožič, Matjaž Suhadolc, Gašper Drašler, Lea Mlečnik 

Leto: 2013 

 

 

1 LABRCA 

Vizija 

STIČIŠČE VODNIH IN KOPENSKIH REKREACIJSKO-TURISTIČNIH POTI 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem izboljšanje 
obstoječega stanja s poudarkom na urejanju prometnega režima in 
izboljšanju stanja območja kot vstopno-izstopnega mesta.  

Cilji 
 izboljšati urejenost lokacije 
 izboljšati dostopnost pešcem in kolesarjem 
 urediti dostopnost do vstopno izstopnega mesta 
 reorganizirati motorni promet – mirujoči in nemirujoči 

Koncept 
Širše območje Labrca funkcionira kot izredno pomembna točka z vidika tako 
vodnih kot kopenskih rekreacijskih poti.  Zato koncept temelji prvenstveno na 
formiranju novih peš povezav in podpiranju obstoječih vodnih. S tega vidika 
se z novo brvjo, ki je locirana južno od območja Labrca, formira nova močna 
kolesarska in peš povezava, ki se na desnem bregu reke Soče jasno poveže 
prav na to območje in se nato povezuje naprej proti Volčam v prvi smeri ter 
gorvodno ob reki Soči v drugi smeri.  

Rešitev 
Cesta območje razdeli na dva dela, ki se zato tudi ločeno vsebinsko razvijata. 

Območje nad cesto se namenja deloma baru Labrca in sicer v obstoječem 
obsegu, na novo pa se tu formirajo parkirna mesta, ki so severno od bara 
Labrca namenjena piknik prostorom in samemu baru, južno od bara pa 
predvsem začasnemu parkiranju in ustavljanju ob vstopno-izstopnemu mestu 
ter obračanju vozil. Vezano na parkirna mesta se na območje umešča tudi 
eko-otok, preoblačilnice ter stranišča.  

Območje pod cesto se še naprej ureja kot naravno kopališče ter kot območje 
piknik prostorov. Se pa tik ob cesti na vodni strani območja uredi pešpot 
širine 1.5 m, ki služi za prehajanje od volčanskega mostu preko območja 
Labrca proti novi Brvi čez reko Sočo ter naprej proti Volčam.  

S stezo širine 0.6m pa se poveže vse piknik prostore, kopališče ter vstopno 
izstopno-mesto. 

Na samem vstopno-izstopnem mestu se uredi naravno urejen dostop z 
ustrezno utrjeno površino na samem bregu, ki služi za ustrezno splavljenje 
čolnov v reko Sočo.  



GOSTINSKO TURISTIČNO OBMOČJE
priprava idejne zasnove

UREDITEV OBMOČJA PRIKLJUČKA

peš pot

steza
parkirišče - 20 PM

možnost razširitve parkirišča

wc

preoblačilnica

eko otok v zaslonu

PIKNIK OBMOČJE

prilagoditev mostu pešcu in kolesarju,
preveritev možne izvedbe viseče konstrukcije

parkirišče in obračališče za vozila z rafti

wc

preoblačilnica

naravno urejen dostop do vode

vstopno izstopno mesto

1 : 1000Merilo

Naročnik Posoški razvojni center   I  Izvajalec Locus d.o.o.

LABRCA
Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage
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Območje »Pod Volčanskim mostom« se nahaja zahodno od Tolmina, na levem bregu 
reke Soče.  

Območje na severu omejuje glavna cesta Tolmin-Peršeti, na jugozahodu pa reka Soča. 
Območje se neposredno navezuje preko volčanskega mostu s širšim območjem 
Labrca, dolvodno po reki Soči pa s stezo s točko ob tolminskem pokopališču.  
 

 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Primarni gradnik, iniciator ureditev na tem območju je lokacija, primerna za že 
obstoječe naravno kopališče in vstopno izstopno mesto za rafte in kajake. Osrednja 
peščena površina , ki je namenjena parkiranju je slabo urejena in vzdrževana. 
Predvsem je opazen stihijski razvoj različnih neusklajenih vsebin na tem območju, kar 
se zrcali v neustreznih prostorskih ureditvah.  

Na robu te utrjene površine se nahaja prav tako slabo vzdrževan in za to območje 
neprimeren objekt – bar.  

Deloma neustrezno je urejen tudi dostop do Soče in peš dostop do naravno 
urejenega kopališča.  

Eden vidnejših problemov tega območja pa je njegova neustrezna dostopnost – tako 
za kolesarje kot pešce.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Celotno območje - vključno z obsežno peščeno površino in naravnim kopališčem je v 
občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot zelene površine.  

 

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na območje 
Natura 2000 - Soča z Volarjo, na zavarovano območje narave - Soča-reka, na 
območje naravnih vrednot Prodi in Soča s pritoki do sotočja z Idrijco ter na 
ekološko pomembno območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ker gre za poseganje na več režimov varstva narave so dovoljene ureditve v smislu 
izboljšanja obstoječega stanja – zato se vse ureditve izvajajo brez večjih gradbenih 
posegov, ohranja se utrjena peščena podlaga, uporabljajo se naravni materiali. 
Steza od kopališča proti volčanskemu mostu ter proti pokopališču ni 
problematična. Večinoma naj se drži obstoječe trase. Odklon od obstoječe trase 
pred pokopališčem ter pred volčanskim mostom ni problematičen. Večnamenska 
pot ob cesti od pokopališča proti volčanskemu mostu ni problematična. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalno zemljišče reke Soče, zato naj 
se jih projektira na način, ki ne poslabšuje poplavne varnosti dovodno ležečih 
zemljišč. Pred posegi je potrebna izdelava hidrološko-hidravlične študije.  

Na tem območju je bil Zavodu za gozdove podan predlog za izločitev iz varovalnega 
gozda.  

Primeri dobre prakse 

  

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma je povzeta zasnova projektov: 
 'PROSTORSKA PREVERITEV DOSTOPNIH MEST NA REKI SOČI V OBČINI 

TOLMIN' 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Janko Rožič, Matjaž Suhadolc, Gašper Drašler, Lea Mlečnik 

Leto: 2013 

 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN - KOBARID', idejna zasnova  

Naročnik: Posoški razvojni center  

Projektant: GINEX international 

Leto: 2013 

 
 

 

2 POD VOLČANSKIM MOSTOM 

Vizija 

VARNO DOSTOPNO CELOSTNO UREJENO NARAVNO KOPALIŠČE 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem izboljšanje 
obstoječega stanja in oblikovanje ureditev, ki so usklajene z varstvenimi in 
varovalnimi režimi.  

Z ureditvijo že obstoječih vsebin želimo izboljšati predvsem izgled in 
urejenost površin, doseči programsko obogatitev območja in boljšo 
dostopnost do lokacije za kolesarje in pešce. 

Cilji 
 izboljšati urejenost lokacije 
 izboljšati dostopnost peščem in kolesarjem 
 urejen dostop do vstopno izstopnega mesta 

Koncept 
Glavni konceptualni poudarek je prometna ureditev dostopa do območja – ta 
je trenutno neustrezna tako z vidika varnosti kot z vidika privlačnosti. Točko 
se torej navezuje na Tolmin, Volče ter proti Kobaridu.  

Predvsem gre za smiselno ureditev in izboljšavo obstoječega stanja – 
predvsem v smislu urejanja naravnega kopališča ter dejavnosti in ureditev, ki 
se nanj vežejo.  

Rešitev 
Urejena parkovna površina, ki predstavlja osrednjo točko predlagane 
zasnove, se z makadamsko cesto priključuje na glavno cesto Tolmin-Peršeti, 
vzdolž katere je predlagana vzpostavitev pešpoti in dvosmerne kolesarske 
poti. Pot se preko podhoda na zahodni strani in preko prehoda za pešce na 
vzhodni strani priključka navezuje na večnamensko pot, ki vodi proti 
Kobaridu.  

Na osrednji površini se uredi otroško igrišče z večnamenskimi igrali za otroke 
različnih starostnih skupin. Med otroškim igriščem in parkirišči na zahodnem 
robu je urejen park s kakovostno urbano opremo, klopmi in smetnjaki ter 
avtohtonimi drevesnimi vrstami. Vzdolž peščenega dovoza do vstopno 
izstopnega mesta so razporejena parkirna mesta za osebne avtomobile (15 
PM) in za vozila z rafti (3 PM) v neposredni bližini vstopno izstopnega mesta. 
Ob severnem robu osrednje površine je predvidena postavitev preoblačilnice, 
eko otoka in sanitarij. Prav tako je preoblačilnica predvidena na južnem robu, 
ob parkirnih površinah za vozila z rafti. 

Od območja se proti tolminskemu pokopališču poudari pomen steze, ki se jo 
na določenih mestih ustrezno očisti in uredi.     



dvosmerna kolesarska pot

pešpot

večnamenska pot
podhod

pešpot

UREJENA PARKOVNA POVRŠINA

VSTOPNA TOČKA
peščena površina s koši za smeti,
informativno tablo ipd.

gozdna steza

otroško igrišče

parkirne površine 15PM

obračališče in parkirišče za vozila z rafti

dostop za vozila SENG

zapornica

preoblačilnica

preoblačilnica

eko otok

wc

NARAVNO KOPALIŠČE

OBMOČJE VSTOPA NA NARAVNO KOPALIŠČE
naravno urejena prodnata površina z info tablo,
preoblačilnico, stojali za kolesa, koši za smeti...

vstopno izstopno mesto

1 : 1000Merilo

Naročnik Posoški razvojni center   I  Izvajalec Locus d.o.o.
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Območje »Pri pokopališču« se nahaja zahodno od Tolmina, na levem bregu reke 
Soče. Poudarek je na točki, ki se nahaja neposredno ob najzahodnejšem vhodu v 
pokopališče Tolmin.  

 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Trenutno točka – razen namena parkiranja za potrebe pokopališča in vstopa v 
pokopališče samo – nima bistvenega pomena. Tudi samo vstopanje v pokopališče je 
na tem mestu zaradi parkiranja skoraj do samega vhoda ter zaradi neustrezne 
namestitve ekološkega otoka, deloma neustrezno oblikovano.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Obstoječa parkirišča so v OPN opredeljena kot del pokopališča z namensko rabo ZK. 
Ker pa se območje širi navzven je potrebna sprememba OPN. Novo brv je potrebno 
vnesti v karte gospodarske javne infrastrukture.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 - Soča z Volarjo, na zavarovano območje narave - 
Soča-reka, na območje naravnih vrednot Tolmin-Pod Britofom pri sv. Urhu in Soča s 
pritoki do sotočja z Idrijco ter na ekološko pomembno območje – Soča. 

Območje posega na območja varovalnih gozdov, na poplavno območje in v priobalni 
pas reke Soče. 

Na območju je evidentiran kulturni spomenik Cerkev sv. Urha. 

Rob območja posega v varovalni koridor daljnovoda. 

 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ker gre za poseganje na več režimov varstva narave so ureditve na tem območju 
sporne. Predvsem je sporno umeščanje nove brvi v prostor, ki ji Zavod za varstvo 
narave kot nosilec urejanja prostora z vidika varstva narave zelo nasprotuje. Gre 
namreč za izjemno pomembne habitate – tako na levem kot na desnem bregu reke 
Soče. Brv tudi ni v skladu z režimom varstva narave. ZRSVN želi, da se zadevo izloči iz 
nadaljnjih prostorskih zasnov in se posega niti ne vključuje v spremembe in 
dopolnitve OPN. 

Ureditev razglednih ploščadi ter novih poti je z vidika varstva narave ustrezna.  

Z vidika poplavne varnosti mora biti najnižja točka mostne konstrukcije vsaj 1 m nad 
koto stoletne vode Q100. Posegi v prečni profil vodotoka niso dovoljeni. Potrebna je 
izdelava hidrološko-hidravlične študije.  

Z vidika varstva kulturne dediščine je urejanje površin pred kulturnim spomenikom 
Cerkev sv. Urha. ustrezno.  

Z vidika varstva gozdov posegi niso problematični.  

Primeri dobre prakse 

  

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma je povzeta zasnova projekta: 
 'BRV ČEZ REKO SOČO', idejna zasnova  

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: ugv - Marko Kavčič 

Leto: 2013 

 'DPN ZA OBVOZNICO TOLMIN', državni prostorski načrt    

Naročnik: MzIP, Direkcija RS za ceste 

Projektant: Acer Novo mesto d.o.o. 

Leto: 2013 

 

 

 

3 POKOPALIŠČE 

Vizija 

POVEZOVALNA TOČKA LEVEGA IN DESNEGA BREGA REKE SOČE 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem programska 
obogatitev obstoječega stanja ter bistvena peš in kolesarska povezava med 
levim in desnim bregom reke Soče.  

Cilji 
 urediti peš in kolesarsko povezanost levega in desnega brega reke Soče 
 urediti ustrezno razgledno ploščad na reko Sočo 
 z oblikovalskimi potezami urediti prometni režim od pokopališča proti 

Soči 

Koncept 
Glavni konceptualni poudarek je peš in kolesarska povezanost levega in 
desnega brega reke Soče v najširšem pomenu besede. Povezava namreč 
pomeni peš in kolesarsko povezanost na več nivojih. 

 Najprej povezavo Tolmin – Volče, ki je pomembna z vidika dnevnega 
peš dostopa med tema dvema naseljema, ki imata pomembni funkciji v 
omrežju naselij – Tolmin kot regionalno središče, Volče pa kot 
pomembnejše lokalno središče. Pretok med tema dvema naseljema je 
velik in trenutno popolnoma neustrezno urejen. 

 Pomemben je tudi naslednji nivo tega povezovanja – in sicer gre za 
pomembno rekreacijsko os, ki trenutno ni bistvena prav zaradi 
neustrezne dostopnosti – na tak način bi iz Tolminske smeri proti 
Volčam zaživela navezava na Pot miru – in sicer na Mengore, na 
Bučenico ter mimo Labrce do Kamnice.  Iz Volčanske smeri proti 
Tolminu, pa je brv smiselna z vidika povezovanja na kolesarsko pot 
Tolmin – Kobarid, ter kot navezava na Sotočje ter dalje do Mosta na 
Soči. 

 Najvišji – regionalni nivo tega povezovanja pa je navezava iz Tolmina 
preko brvi proti Novi Gorici, Kobaridu, Mostu na Soči…  

Poleg povezovalne vloge se na tej točki hkrati oblikuje pomembno 
razgledišče na ta del reke Soče.  

Rešitev 
Glavni gradnik zasnove je brv namenjena peš in kolesarskemu prometu. Ta se 
na volčanski strani konča na platoju ob robu koridorja daljnovoda od katere 
pelje pot v dve smeri – po obstoječi poti proti Volčam ter ob robu koridorja 
daljnovoda gorvodno ob desnem bregu reke Soče mimo Labrce in naprej.  
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Na levem bregu reke Soče se brv vpne v razgledne ploščadi, ki se stopničasto 
prilagajajo terenu. S tem je dosežena dostopnost do mostu.  

Ploščad se smiselno nadaljuje do vhoda pokopališča. Gre za ustrezno 
obdelavo tlaka, ki je sicer povozna, vendar pomeni psihološko oviro s katero 
se motorni promet pred njo ustavi. Eko otok se ustrezno orientira na 
parkirišče in je fizično ločen od ploščadi.  

Ploščad je hkrati stičišče več poti – prva je večnamenska pot, ki je ob dostopu 
na pokopališče in veže naprej na večnamensko pot proti Volčam. Druga je 
večnamenska pot proti reki Soči. Ob tej se – na zahodnem delu pokopališča, 
ki orientira proti Soči – formirajo počivališča. Tretja pa je steza, ki se preko 
reliefnega roba povzpne na ploščad in sicer ob levem bregu reke Soče. V 
delu, kjer se povzpne na ploščad se stezo spelje po novi trasi, pod reliefnim 
robom pa se steza drži obstoječe trase.  

 



večnamenska peščena pot (3m)

                             RAZGLEDNA TOČKA
tlakovana površina v dveh nivojih

eko otok

drevored topolov

PARKOVNA POVRŠINA
  urejena počivališča ob poti

pločnik in kolesarska steza

NOVA PREMOSTITEV
  za pešce in kolesarje

obojestranska kolesarska pot

steza

steza

eko otok

1 : 1000Merilo

Naročnik Posoški razvojni center   I  Izvajalec Locus d.o.o.

POKOPALIŠČE

Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage

Prostorski prikaz



  
Turistične in rekreacijske ureditve ob reki Soči I CAMIS IDEJNE ZASNOVE 
 
 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o 53 I83. 

 
 

 

Območje »Kampa« se nahaja južno od Tolmina, na levem bregu reke Soče v sklopu 
enega glavnih rekreacijskih območjih Tolmina – širšem območju Sotočja rek Soče in 
Tolminke.  

 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Trenutno stanje tega območja je degradirano – deloma gre za gozd, deloma za 
travniške površine, ki nimajo vsebine. Predvsem gre za območje, preko katerega 
poteka več povezovalnih poti – in sicer do objekta Paradiso, do naravnega kopališča 
reke Soče, do ožjega območja Sotočja.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
V OPN je območje v celoti že opredeljeno kot kamp za katerega je predviden 
Občinski podrobni prostorski načrt.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 - Soča z Volarjo, na zavarovano območje narave - 
Soča-reka, na območje naravne vrednote Soča s pritoki do sotočja z Idrijco in na 
ekološko pomembno območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

Na območju je evidentiran kulturni spomenik Nemška kostnica. 

Rob območja posega v varovalni koridor daljnovoda. 

 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ureditev zgornjega območja kampa je z vidika varstva narave ustrezna. Ureditev 
šotorišča na spodnjem nivoju naj se ureja kot sanacija obstoječega degradiranega 
stanja. Gradnje ter opremljanje z infrastrukturo ni dovoljeno. 

Območje deloma posega na priobalno zemljišče reke Soče. V tem delu objekti niso 
dovoljeni. 

Primeri dobre prakse 

 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

V zasnovi območja 'Kamp' niso bile uporabljene predhodno izdelane strokovne 
podlage.  
 

 

 

 

4 KAMP 

Vizija 

ENA NAJATRAKTIVNEJŠIH TURISTIČNIH NASTANITEV V OKOLICI TOLMINA 

Prostorska zasnova 

Obravnavano območje se nameni novi vsebini – kampu, ki bistveno 
dopolnjuje celostni koncept Sotočja kot rekreacijsko-turistične točke. 

Cilji 
 urediti kamp 
 urediti degradirano območje 

Koncept 
Celotno območje kampa se konceptualno deli na tri območja – prvo je 
namenjeno objektom kampa, drugo kamperjem, kamp prikolicam ter 
šotorom z avtomobili, tretje pa izključno šotorišču brez avtomobilov. Vmesni 
prostor se ohranja kot zeleno bariero med območji.  

Z vidika koncepta se ohranja prehodnost kampa za peš in kolesarski promet v 
smeri proti Sotočju.  

Rešitev 
Servisni del kampa, ki obsega recepcijo, parkirišča, sanitarne prostore,… se 
locira na vzhodni del kampa – za to se izkoristi obstoječi objekt, ki sodi še v 
sklop objekta Paradiso. Orientira se ga proti ostalemu delu kampa in površine 
ob njem nameni za javni program.  

Del kampa, ki se čez dostopno pot nahaja pred objektom se ne namenja 
kampirnim prostorom, temveč se ga ureja kot parkovno površino v katero se 
umesti tudi otroško igrišče.  

Območje namenjeno kampiranju je razdeljeno v dva večja sklopa – severnejši 
sklop je namenjen kampirnim prostorom za potrebe kamperjev, kamp 
prikolic ter šotorišč. V njem so deloma urejene parcele za kampiranje.   

Južnejši del kampa ob reki Soči pa se namenja izključno šotorjenju. Na to 
območje je dostop z avtomobili prepovedan. Območje pa se ureja kot 
sanacija obstoječega degradiranega stanja. Gradnje ter opremljanje z 
infrastrukturo na tem območju ni dovoljeno. 

Na območju kampa se za notranji promet ohranjanjo obstoječe poti, ohranja 
pa se tudi prehodnost kampa.  
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Območje »Paradiso« se nahaja južno od Tolmina v sklopu enega glavnih 
rekreacijskih območjih Tolmina – širšem območju sotočja rek Soče in Tolminke 
(»Sotočje«). Gre za območje ob velikem obstoječem objektu Paradiso, ki trenutno ni 
v funkciji.   

 
 
 

 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Širše območje Sotočja je prostor z velikim potencialom za razvoj tako turistične kot 
rekreacijske infrastrukture. Na območju se namreč že sedaj odvijajo rekreacijske in 
turistične dejavnosti, ki pa se načeloma razvijajo precej stihijsko in neorganizirano.  

Območje tekom leta funkcionira kot rekreacijsko zaledje mesta Tolmin, v poletnem 
času pa je glavno prizorišče številnih festivalov.  

Glavno problematiko območja predstavlja prav objekt 'Paradiso', ki je s svojim 
funkcionalnim zemljiščem izredno degradiran prostor. Vse ureditve, ki se nato 
vežejo nanj so načeloma enako degradirane in večinoma niso v funkciji (npr. otroško 
igrišče, zemljišča za objektom,…).  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
V OPN je območje v celoti že opredeljeno kot zelene površine, deloma pa kot 
površine namenjene turistični infrastrukturi (objekt Paradiso). Za celotno območje je 
predviden Občinski podrobni prostorski načrt.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 - Soča z Volarjo, na zavarovano območje narave - 
Soča-reka, na območje naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco, Levi 
pritok Soče pri Tolminu, Tolminka-dolina in na ekološko pomembno območje – Soča. 

Del območja posega v gozd s posebnim namenom. 

Preko območja poteka varstveni koridor daljnovoda. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

Na območju je evidentirana kulturna dediščina Spominsko znamenje talcem. 

Preko območja poteka varstveni koridor daljnovoda. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Z vidika varstva narave ureditev parka s piknik prostori ni problematična, je pa 
problematično urejanje novih poti čez reliefni rob. ZRSVN predlaga, da se novi stezi 
v čim večji meri uredita izven zavarovanega območja. 
Zavod za gozdove na tem mestu predlaga razmislek o ukinitvi statusa urbanega 
gozda.  
Območje deloma posega v priobalni pas reke Soče. V tem delu objekti niso 
dovoljeni.  

Primeri dobre prakse 

  

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma so povzeti projekti: 
 'DPN ZA OBVOZNICO TOLMIN', državni prostorski načrt    

Naročnik: MzIP, Direkcija RS za ceste 

Projektant: Acer Novo mesto d.o.o. 

Leto: 2013 

 'GLAVNA KOLESARKSA POVEZAVA GKP G1, Predel Nova Gorica, odsek 

Tolmin – Modrej, ob G2-102/1040, projekt za izvedbo   

Naročnik: MzIP, Direkcija RS za ceste  

Projektant: GINEX international 

Leto: 2013 

 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 

 

 

5 PARADISO 

Vizija 

GLAVNA REKREACIJSKA TOČKA MESTA TOLMIN 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem izboljšanje 
obstoječega stanja in usmeritev obstoječih dejavnosti v prostoru.  

Z ureditvijo že obstoječih vsebin želimo izboljšati predvsem izgled in 
urejenost površin in doseči programsko obogatitev območja. 

Cilji 
 izboljšati urejenost lokacije 
 urediti degradirano stanje 
 urediti ustrezen rekreacijsko-turistični prostor 
 urediti eno glavnih vstopnih točk na rekreacijsko os ob reki Soči 

Koncept 
Območje 'Paradiso' s konceptualnega vidika funkcionira na treh nivojih: 

 prvi nivo je osrednja rekreacijska točka mesta Tolmin – na tem nivoju se 
ureja predvsem rekreacijska infrastruktura, urejajo se peš in kolesarske 
poti, otroško igrišče, športna infrastruktura ob obstoječem igrišču,… 

 drugi nivo je turistična infrastruktura – na tem nivoju se ureja info točka, 
ki se locira v objektu Paradiso in se orientira na zunanjo ploščad, ki se 
formira pred objektom, predvideva se rekonstrukcija objekta Paradiso, 
piknik prostori na območju gozda proti Soči,… 

 tretji nivo je posebej izpostavljeno funkcioniranje prostora kot osrednje 
festivalsko območje. S tega vidika se ureja brežina med obvoznico 
Tolmin in festivalskim prostorom, utrjuje se območje, ki je namenjeno 
postavitvi odra,… 

Rešitev 
Najbolj severni del območja se razvija prvenstveno kot osrednje festivalsko 
območje. S tega vidika se utrjuje osrednja površina, ki se namenja za 
postavitev odra. Gre za utrjen peščen ustroj, ki je zatravljen. Ta površina v 
času izven festivalskega dogajanja služi tekom leta kot kmetijska površina, 
tekom zime pa se nameni postavitvi drsališča. Med to površino in traso 
obvoznice Tolmin se locirajo sonaravno urejene tribune, ki prav tako 
funkcionirajo v času festivalov kot tudi izven festivalov. Na območju 
obstoječih parkirnih mest se reorganizira sistem mirujočega prometa na 
način, da se del površin nameni vstopni točki, del parkirnim mestom za 
potrebe avtobusov, ostanek pa za potrebe parkiranja osebnih avtomobilov.  
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Osrednje območje objekta 'Paradiso' se ureja v skladu z njegovo novo 
vsebino, ki pa trenutno še ni znana. Kot usmeritev se predlaga odstranitev 
prizidka etažnosti P na severnem delu kompleksa, saj s tem odpiramo 
prostor, odstranimo najbolj neustrezen del objekta ter povečamo osrednji 
festivalski prostor. Hkrati se predlaga, da se ob rekonstrukciji jugovzhodni del 
objekta nameni informacijskemu centru v katerem se formira glavna vstopna 
točka v območje ter gostinski ponudbi, ki bi pomembno zaključevala celostno 
ponudbo vstopne točke.  

Na južni stani objekta se formira vstopna ploščad, ki je deloma namenjena 
gostinski ponudbi v času festivalov pa možnosti postavitve sekundarnega 
festivalskega prostora.  

Na to ploščad se veže nova peš steza, ki hkrati povezuje še otroško igrišče in 
športni program ter se nadaljuje kot pot ob kateri se nizajo piknik prostori v 
urejeni parkovni površini. Krožna pot se nato ponovno priključi na obstoječo 
večnamensko peščeno pot proti sotočju. Iz omenjene krožne poti pa se na 
dveh mestih odcepita novi stezi, ki povezujeta območje Paradisa z ožjim 
območje Sotočja. Pri vzhodni gre za peš stezo, ki se ponovno priključi na 
peščeno večnamensko pot pri odcepu za brv čez Tolminko. Zahodna steza pa 
deloma izkorišča traso obstoječe steze ter se nato veže na peščeno 
večnamensko pot na zahodu.  

 



utrjena travnata površina  z
možnostjo postavitve odra v času
festivalov in drsališča v zimskem
času

tribune
lesene ploščadi za počivanje

INFORMACIJSKI CENTER
vstopna točka v območje

recepcija
servisni
objekti

30 PM za osebne avtomobile

3 PM za avtobuse
GLAVNA VSTOPNA TOČKA

eko otok

steza

predlagana odstranitev
prizidka

ploščad z gostinsko ponudbo

športni program

možnost sekundarnega
festivalskega prostora

vstopna ploščad

parkirišče za kamp

območje namenjeno
šotorom in avtomobilom

OBMOČJE KAMPIRNIH PROSTOROV
prikolice+šotori+avtomobili

nestrižena živica

območje namenjeno avtodomom

OHRANJANJE GOZDA
bariera med pokopališ čem in kampom

OBMOČJE KAMPIRNIH PROSTOROV
namenjeno izključno šotorjenju
(brez avtomobilov)

vstopno izstopno mesto

UREJENA PARKOVNA POVRŠINA

OHRANJANJE GOZDA
bariera med Sočo in kampom

otroško igrišče

                KAMP
vstopna ploščad

1 : 1000Merilo

Naročnik Posoški razvojni center   I  Izvajalec Locus d.o.o.

OBMOČJE KAMPA IN PARADISA

Koncept

Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage

Prostorski prikaz
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Območje »Sotočja« se nahaja južno od Tolmina, neposredno na sotočju rek 
Tolminke in Soče. Obravnavana ureditev se nanaša na območje na desnem bregu 
Tolminke in levem bregu Soče.   

 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Problematika območja Sotočje se kaže predvsem na njenem stihijskem organiziranju 
dejavnosti v tem prostoru. Na ta način se namreč prostor uporablja kot naravno 
kopališče, deloma kot sekundarni festivalski prostor, deloma kot rekreacijska 
površina,… Vendar z nobenega vidika prostor ni urejen.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Osrednje območje Sotočja je že opredeljeno kot obvodna zelena površina. Za 
celotno območje je predviden Občinski podrobni prostorski načrt. 

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 - Soča z Volarjo,na zavarovano območje narave - 
Soča-reka, na območje naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco, Levi 
pritok Soče pri Tolminu, Tolminka-dolina in na ekološko pomembno območje – Soča. 
Del območja posega v gozd s posebnim namenom. 
Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 
Preko območja poteka varstveni koridor daljnovoda. 
 

 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ker so posegi na območju Sotočja problematični tako z vidika varstva narave kot z 
vidika varstva pred poplavami, je potrebno vse ureditve projektirati kot začasne, 
sezonske ureditve montažnega značaja. Gradnje na ožjem območju Sotočja niso 
dovoljene.  

Primeri dobre prakse 

  

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma sta bila povzeta projekta: 
 'GLAVNA KOLESARKSA POVEZAVA GKP G1, Predel Nova Gorica, odsek 

Tolmin – Modrej, ob G2-102/1040, projekt za izvedbo   

Naročnik: MzIP, Direkcija RS za ceste  

Projektant: GINEX international 

Leto: 2013 

 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 

 

 

6 SOTOČJE 

Vizija 

OSREDNJE TOLMINSKO KOPALIŠČE 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem izboljšanje 
obstoječega stanja in usmeritev obstoječega stihijskega prostorskega razvoja 
dejavnosti. 
Z ureditvijo že obstoječih vsebin želimo izboljšati predvsem izgled in 
urejenost površin ter doseči programsko obogatitev območja. 

Cilji 
 izboljšati urejenost lokacije 
 urediti naravno kopališče 

Koncept 
S konceptualnega vidika se prostor prvenstveno razvija kot naravno 
kopališče. S tega vidika je organiziran program tik ob reki Soči in Tolminki. 
Naravno teraso pa se ohranja v obstoječem stanju z namenom postavljanja 
začasnih sezonskih objektov – npr. gostinski objekti, toaletni prostori, 
preoblačilnica,… 

Rešitev 
Ureditev se vsebinsko deli na dva dela. 

Prvi del se ureja kot naravno kopališče. Bistven gradnik tega kopališča so 
lesene ploščadi, ki so sicer sezonska montažna ureditev, ki je po končani 
sezoni odstranjena. Zaradi nenehnega nihanja vodne gladine so na teren 
pritrjena pontonsko, kar omogoča dvigovanje in spuščanje lesenih ploščadi. 
Ploščadi so namenjene poležavanju, počitku, sončenju, igri,… 

Drugi del ožjega območja Sotočja pa se ureja kot terasa, ki je namenjena 
nameščanju klopi, počivališč ter umeščanju začasnih objektov – sanitarij, 
gostinskih objektov, odra, preoblačilnic,… Objekti se načeloma locirajo na rob 
terase tik ob obstoječo večnamensko pot. Objekti se izvedejo v lesenih 
izvedbah paviljonskega tipa.  

Peš in kolesarski promet se prvenstveno odvija po obstoječih poteh. 
Kolesarjem je namenjena večnamenska pot Tolmin – Most na Soči preko brvi 
čez reko Tolminko, pešcem pa obstoječa pot proti objektu Paradiso ter proti 
na novo načrtovanemu kampu. Slednja funkcionira tudi kot dostopna pot za 
intervencijo ter vzdrževanje površin. Na območju se na novo formira steza, ki 
poteka po robu naravne terase in se nato priklopi na obstoječo stezo 
neposredno ob levem bregu reke Soče. Pomembni z vidika dostopnosti do 
ožjega območja Sotočja sta tudi novi stezi, ki območje povezujeta preko 
reliefnega roba do objekta Paradiso.  
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Območje »Dobrave« se nahaja na levem bregu rek Tolminke in Soče – tik nad njunim 
sotočjem. Gre za lokacijo ob glavni cesti Tolmin – Idrija.  
 

 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Od postavitve peš brvi in s tem povezave med desnim in levim bregom reke Tolminke 
tudi ta lokacija pridobiva vedno bolj pomembno vlogo. Hkrati pa ima zaradi svoje 
strateške lokacije ob glavni cesti Idrija – Tolmin pomembno vlogo. Nezanemarljiva je 
tudi povezanost te lokacije direktno z vasjo Poljubinj preko poljubinjskega polja.  

Stanje in problematika 
Trenutno stanje lokacije je dokaj degradiran prostor, ki služi kot občasno parkirišče. 
Glavna trenutna uporaba prostora je prehajanje in povezovanje med brvjo čez 
Tolminko in komunikacijo ob reki Soči proti Mostu na Soči.   

Velik problem lokacije je distribucijski elektroenergetski vod, ki še dodatno degradira 
prostor.  

Peš in kolesarska prehodnost tega prostora je mestoma neustrezna, saj steza, ki 
poteka direktno ob Tolminki ni ustrezna z vidika naravovarstvenega vidika, pešpot, ki 
od brvi čez Tolminko vodi na zgornjo teraso in nato ob glavni cesti do križišča, kjer se 
ponovno spusti do sotočja Tolminke in Soče pa je neurejena ter predvsem za pešca 
neprijetna z vidika neustrezne ločenosti z glavno cesto.  

Posebno problematiko predstavljajo tudi neustrezno locirani nezahtevni objekti, ki 
služijo deloma kot lope, deloma kot sekundarna bivališča oz. piknik prostori. Ti 
objekti predvsem vizualno degradirajo prostor, hkrati pa predstavljajo posebno oviro 
z vidika nadaljnjega urejanja.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
V OPN je zemljišče opredeljeno kot kmetijsko – torej je za uresničitev projekta 
najprej potrebna sprememba namenske rabe prostora.   

 

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na območje 
Natura 2000 - Soča z Volarjo, na zavarovano območje narave - Soča-reka, na območje 
naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco, Levi pritok Soče pri Tolminu, 
Tolminka-dolina in na ekološko pomembno območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

Preko območja poteka varstveni koridor daljnovoda. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Usmeritve za varstvo voda 

Zaradi bližine vodotokov je potrebno vse posege v prostor izvajati izven priobalnega 
zemljišča, ki je glede na pristojno zakonodajo 15 m od roba vodnega zemljišča 
Tolminke in 40 m od  roba vodnega zemljišče Soče.  

Usmeritve z vidika varstva narave 

Brežina med strugo reke Tolminke in platojem, kjer se oblikuje nova vstopno-
izstopna točka ima velik pomen z vidika varstva geomorfoloških naravnih danosti. 
Zato se steza pod reliefnim robom ne ureja temveč se prehajanje preusmeri na 
zgornji nivo. Posebna pozornost pa naj se pri projektiranju in pri gradnji novih 
ureditev posveti ohranjanju skalnih gmot. Pešpot naj se prilagodi njihovi lokaciji, 
skalnih gmot pa naj se ne odstranjuje. 

Primeri dobre prakse 

  
 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Povzeta je zasnova projekta: 
 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 

 

 

7 DOBRAVE 

Vizija 

SEKUNDARNA VSTOPNA TOČKA NA STRATEŠKO POMEMBNI LOKACIJI 

Prostorska zasnova 

Cilji 
 urediti sekundarno vstopno točko v turistično –rekreacijsko območje ob 

reki Soči 
 ustrezno organizirati degradiran prostor  
 v prostor umestiti dodatne dejavnosti - maneža 

Koncept 
Lokacija se razvija kot ena izmed sekundarnih vstopnih točk na rekreacijski 
osi 'Volčanski most – Most na Soči'. Hkrati bo to ena izmed pomembnejših 
vstopnih točk predvsem zaradi svoje strateške lokacije ob glavni cesti Idrija – 
Tolmin.  

Rešitev 
V sklopu vstopne točke so v prostor umeščena parkirna mesta, ki se vežejo na  
vstopno ploščad, kjer je umeščen objekt z info točko ter gostinsko ponudbo.  

Od tu se na novo uredi pešpot tako proti brvi čez Tolminko kot proti 
večnamenski poti proti Mostu na Soči ob reki Soči. Nova pešpot se umesti na 
rob terase in je namenjena pešcem. Kolesarje pa se preusmeri na že 
načrtovano kolesarsko pot, katere trasa poteka tik ob obstoječi glavni cesti.  

Posebno ureditev na tej lokaciji predstavlja tudi maneža, ki se v prostor 
umešča kot podaljšek vstopne točke. S tem se v prostor umešča tudi nova 
dejavnost.  

Na jugu se nato omenjena nova pešpot naveže na obstoječo večnamensko 
pot proti Mostu na Soči,  na severu pa se naveže na obstoječo večnamensko 
pot proti Tolminu čez brv čez Tolminko.  

Steza ob reki Tolminki se ohranja v obstoječem stanju.  

Lokacija torej predstavlja vstopno točko, ki tangira hkrati na tolminski in 
hkrati na mostarski del rekreacijske osi. Na slednjega tudi z neposredno 
navezavo na obstoječe vstopno-izstopno mesto za ladjico.  

Z vidika vegetacije je pomembno ohranjanje ter po potrebi nadomeščanje 
obstoječega kostanjevega drevoreda, ki se na lokaciji urejene točke ter 
maneže zgosti v gosto zeleno barieno do glavne ceste, ki smiselno loči 
turistično-rekreacijsko infrastrukturo od prometne ter hkrati na lokaciji 
maneže in vstopne toče oblikuje intimnejši in prijetnejši prostor.  



času

otroško igrišče

INFORMACIJSKI CENTER
vstopna točka v območje

30 PM za osebne avtomobile

3 PM za avtobuse
GLAVNA VSTOPNA TOČKA

vstopno izstopno mesto

lesene ploščadi

možnost postavitve za časnega objekta z
začasno sanitarno enoto in preoblačilnico

klopi, počivališča

vstopna ploščad za pešce

maneža

UREJENA PARKOVNA POVRŠINA

steza

piknik prostori

predlagana odstranitev
prizidka

peš pot

SEKUNDARNA VSTOPNA TOČKA

3 PM za avtobuse

12 PM za osebne avtomobile

peščena večnamenska pot

peščena večnamenska pot

ploščad z gostinsko ponudbo

športni program

možnost sekundarnega
festivalskega prostora

steza

peščena večnamenska pot

steza

peščena večnamenska pot

steza

vstopna ploščad

SONARAVNA UREDITEV SOTOČJA
ohranitev naravne terase

bar z info točko

1 : 1000Merilo

Naročnik Posoški razvojni center   I  Izvajalec Locus d.o.o.

OBMOČJE SOTOČJA IN DOBRAVE

Koncept

Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage

Prostorski prikaz
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Območje »Brv pod Prapetnim« se nahaja pod naseljem Prapetno ob reki Soči.  
 

 

 

 

 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Primarni gradnik tega območja je reka Soča. Na tej lokaciji trenutno ni pomembnejših 
vsebin oz. dejavnosti. Po levem bregu reke Soče tu poteka večnamenska pot, na 
desnem bregu pa se na tej lokaciji končuje modrejčansko polje in se pričenja relief v 
dveh terasah dvigovati proti Bučenici.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Na tej lokaciji je območje opredeljeno s primarno namensko rabo – kot kmetijska 
zemljišča in kot gozd. Za potrebe nove brvi je potrebno le to vrisati v karte 
gospodarske javne infrastrukture izvedbenega dela OPN.   

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 – Melišča pod Bučnico, na območje naravnih 
vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco in na ekološko pomembno območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. Na območju 
veljajo običajni zaščitni ukrepi varstva pred erozijo. 

Preko območja potekata varstvena koridorja daljnovodov. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Umestitev brvi z naravovarstvenega vidika ni sporna.  

Z vidika poplavne varnosti mora biti najnižja točka mostne konstrukcije vsaj 1 m nad 
koto stoletne vode Q100. Posegi v prečni profil vodotoka niso dovoljeni. Potrebna je 
izdelava hidrološko-hidravlične študije.  

Primeri dobre prakse 

  
 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma je povzeta zasnova projekta: 
 'BRV GODIČA', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: ugv - Marko Kavčič 

Leto: 2014 

 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 

 

 

8 BRV POD PRAPETNIM 

Vizija 

POVEZOVALNA TOČKA TOLMINA IN MOSTA NA SOČI 

Prostorska zasnova 

Ureditev peš in kolesarskega prehoda na tem mestu je bistvenega pomena z 
vidika ustreznega povezovanja Tolmina  in Mosta na Soči na krajših razdaljah, 
širše pa je pomembna z vidika peš in kolesarke navezave po dolini Soče 
naprej čez Drobočnik proti Novi Gorici ter preko Mosta na Soči in Trebuše 
proti Idriji.  

Cilji 
 izboljšati peš in kolesarsko prehodnost med Tolminom in Mostom na 

Soči 
 izboljšati peš in kolesarsko prehodnost z navezavo na širši prostor 

Koncept 
Konceptualno se točka razvija kot pomembna povezovalna točka med 
Tolminom in Mostom na Soči. Povezuje že obstoječe peš in kolesarske 
povezave, ki jih nova premostitev z brvjo zgolj smiselno poveže v lepo 
pretočno povezavo. 

Rešitev 
Brv izkorišča naravne danosti terena predvsem na desnem bregu reke Soče, 
saj je tu izoblikovana terasa, ki v zasnovi funkcionira kot vstopna ploščad na 
brv. Do te terase je speljana pešpot, ki se navezuje na obstoječo pot, ki vodi 
čez modrejčansko polje.  

 



NOVA PREMOSTITEV
za pešce in kolesarje

obstoječ daljnovod

večnamenska peščena pot

vstopna ploščad

vstopna ploščad

obstoječ daljnovod

peš pot
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BRV POD PRAPETNIM
Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage

Prostorski prikaz
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Območje »Trnovce« na modrejčanskem polju pod vasjo Modrejce . Zasnova je 
razširjena preko Soče pod vas Modrej.  

 

 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Območje je trenutno slabo dostopna brežina ob reki Soči na desnem bregu, na levem 
bregu pa je območje vezano na pešpot okoli jezera. Ker trenutno na ta prostor 
dejavnosti niso vezane, gre za  naravno ohranjen rečni breg z obvodno vegetacijo.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Na obeh straneh reke Soče so v OPN opredeljene kmetijske površine. Za izvedbo 
zasnove bo potrebna sprememba namenske rabe v zelene površine.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na dve območij varstva narave in sicer na območje 
naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco in na ekološko pomembno 
območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ureditve z vidika varstva narave niso sporne. 

Za poseg v priobalna in poplavna zemljišča je potrebna izdelava hidrološko-
hidravlične študije.  

 
 

8.1 Primeri dobre prakse 

 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

V zasnovi območja 'Trnovce' niso bile uporabljene predhodno izdelane strokovne 
podlage.  

 
 

 

 

9 TRNOVCE 

Vizija 

SEKUNDARNA POVEZOVALNA TOČKA  

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem omogočiti notranjo 
povezanost poti okrog jezera Most na Soči. Z izvedbo brvi na koncu 
modrejčanskega polja je sicer izvedba tega sekundarnega prehoda manj 
bistvena, bi pa pomenila možnost prečkanja Soče s splavom dodatno 
turistično atrakcijo.  

Cilji 
 urediti počivališče 
 skleniti ožji krog peš in kolesarskega prometa okrog jezera 

Koncept 
Točka se ureja kot dve ožji območji na vsaki strani reke Soče med katerima je 
omogočeno prečenje čez reko.  

Rešitev 
Na obeh straneh reke Soče se vzpostavi vstopno mesto. Na levem bregu se za 
to nameni zaliv, ki že funkcionira kot vstopno mesto in se ga preko urejene 
lesene ploščadi veže na obstoječo pešpot.  

Na desnem bregu reke Soče pa se oblikuje počivališče ob novo načrtovani 
stezi, ki poteka ob desnem bregu reke Soče ter ob poti, ki do te točke pride 
preko polja po obstoječih poljskih poteh. Z manjšim reliefnim posegom v 
brežino se izoblikuje zaliv na katerega se veže vstopno mesto na desnem 
bregu reke Soče.  

Med obema urejenima točkama je omogočeno prečenje čez Sočo – ena od 
možnosti je uvedba splava, sicer pa se lahko za to uporabijo manjša barka, 
čolni,… 

 



NOVA PEŠPOT
enostavna peščena pešpot

POČIVALIŠČE V TRNOVCAH

PREČENJE REKE SOČE
samoupravni splav ali ladja

vstopna točka

vstopna točka
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TRNOVCE
Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage
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Območje »Privezi pod vasjo Modrejce« se nahaja tik pod vasjo Modrejce, kjer so v 
določeni meri že vzpostavljeni privezi in piknik prostori.  

 

 
 

 
  

 
 

 

Izhodišča za urejanje postori 

Stanje in problematika 
Območje že funkcionira kot ena izmed pomembnejših rekreacijsko-turističnih točk ob 
jezeru Most na Soči. Tu so že formirani privezi ter piknik prostori ob obstoječi poti.  

Problematična je predvsem navezava območja navzven – torej na ostale pešpoti ob 
jezeru, saj se 'na Waglu' pešpot okoli jezera zaključi proti severu, na jugu pa je preko 
stopnic vezana na lokalno cesto.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Območje je v OPN opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. Za nadaljnje urejanje te točke 
je potrebna sprememba namenske rabe prostora.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na dve območij varstva narave in sicer na območje 
naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco in na ekološko pomembno 
območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in na priobalno zemljišče reke Soče. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ureditve so z vidika varstva narave ustrezne. 

 

Z vidika varstva voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda pa gre za posege v 
priobalno zemljišče (15m od vodnega zemljišča Idrijce in Soče). Posegi se urejajo kot 
omogočanje splošne rabe vodnega dobra. Območje posega na poplavno zemljišče - 
potrebna je izdelava hidrološko-hidravlične študije. 

9.1 Primeri dobre prakse 

  

9.2 Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

V zasnovi območja 'Privezi pod Modrejcami' niso bile uporabljene predhodno 
izdelane strokovne podlage.  
 

 

 

10 PRIVEZI POD VASJO MODREJCE 

Vizija 

ENA GLAVNIH VSTOPNO-IZSTOPNIH TOČK NA JEZERU 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je izboljšanje obstoječega stanja – 
predvsem z vidika peš povezovanja območja ter ureditve ene glavnih 
vstopno-izstopnih mest za čolne na jezeru z ustreznimi privezi.  

Cilji 
 izboljšati urejenost lokacije 
 urejen dostop do vstopno izstopnega mesta 
 urejena ena od glavnih lokacij za priveze na območju jezera 

Koncept 
Koncept temelji na peš prehodnosti območja proti Mostu na Soči ter proti 
modrejčanskem polju ter urejanju ustreznih ureditev z vidika privezov. Privezi 
se urejajo v dveh nivojih – prvi (severnejši) del se oblikuje kot območje 
stalnih privezov, drugi pa kot možnost širitve pristana za čolne.  

Rešitev 
Vsebinsko zasnovo sestavlja pet delov: 

Prvi del predstavlja nadgradnja mreže pešpoti in sicer od privezov ob jezeru 
proti Mostu na Soči proti jugu ter od počivališča na Waglu proti severu. Ta se 
oblikuje pod strmo brežino jezera in sicer kot konzolno vpet lesen podest v 
brežino. Gre za pot, ki mestoma (kjer prostorske danosti onemogočajo 
umestitev poti v brežino) deluje kot pomol nad jezerom. Steza, ki vodi od 
počivališča 'na Waglu' proti severu pa sledi obliki jezera in se spelje ob 
brežini, nad reliefnim robom ter brez poseganja v še ohranjeno obvodno 
vegetacijo.  

Druga vsebina predstavlja ohranjanje in deloma reorganizacijo obstoječih 
piknik prostorov predvsem s poudarkom na njihovi mikro prostorski 
razporeditvi. Trenutna razporeditev je namreč utesnjena. Na območju se 
formirajo tudi vodne ploščadi, ki služijo hkrati kot območje za sončenje, 
počitek, igro ter kot del kopališča. Na južnem delu točke se deloma ohranjajo 
pristani, ki se jih prostorsko usmerja izven območja piknik prostorov in 
kopališča ter južno od splavne klančine, ki se neposredno veže na parkirišče 
in na dostop do ceste. Parkirišče se ureja v obstoječem obsegu, v njegov 
sklop pa se umešča še preoblačilnica in stranišča.  

Peti del območja predstavlja razgledna točka nad jezerom. Gre za že 
obstoječi plato, ki trenutno funkcionira kot ekološki otok in parkirišče. Ti dve 
vsebini se preseli na druge lokacije, razgledno točko pa se uredi kot 
počivališče in vstopno točko v rekreacijsko os.   



POČIVALIŠČE  NA WAGLU

PRISTAN MODREJCE
privezi za 20 čolnov in naravno
urejena brežina, ki omogoča varno
dostopanje do vode

splavna klančina

parkirišče znotraj obstoječih gabaritov

pločnik
dodatni privezi (30), ki se po
potrebi polnijo od severa proti jugu

peš pot

peš pot z majšimi počivališči vzdolž poti
in urejenimi dostopi do vode za kopalce

travnik

steza

z manjšo plavajočo ploščadjo

počivališče s ploščadjo nad vodo

OTROŠKO IGRIŠČE

RAZGLEDNA TOČKA
travnata, delno tlakovana površina
s klopmi in informativno tablo

peš pot
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Območje »Prireditveni prostor med Mostom na Soči in Modrejcami« se nahaja na 
desni obali jezera Most na Soči.   

 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Obstoječa peščena ploščad že predstavlja sekundarni prireditveni prostor območja 
širšega območja Most na Soči. Od tu se teren rahlo vzpenja proti obstoječim 
objektom.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
V Občinskem prostorskem načrtu je območje deloma opredeljeno kot zelene 
površine (ZS), deloma pa kot območje namenjeno turistični infrastrukturi (BT).  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na dve območij varstva narave in sicer na območje 
naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco in na ekološko pomembno 
območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Ureditve so z vidika varstva narave ustrezne. 

Z vidika varstva voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda pa gre za posege v 
priobalno zemljišče (15m od vodnega zemljišča Soče). Posegi se urejajo kot 
omogočanje splošne rabe vodnega dobra.  

 

 

Primeri dobre prakse 

 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

V zasnovi območja 'Prireditveni prostor med Mostom na Soči in Modrejcami' in niso 
bile uporabljene predhodno izdelane strokovne podlage.  
 

 

 

11 PRIREDITVENI PROSTOR MED 
MOSTOM NA SOČI IN 
MODREJCAMI 

Vizija 

KAMP S PRIREDITVENIM PROSTOROM 

Prostorska zasnova 

Namen ureditve je oblikovati točko ob jezeru z ureditvijo obstoječega stanja 
ter navezavo naprej na parkovno površino in nov turistični kamp. 

Cilji 
 urediti točko ob jezeru – s prireditvenim prostorom in parkovno 

površino  
 urediti površine namenjeno kampu 

Koncept 
Na območju se konceptualno prepletata dve vsebini – ureditev 
prireditvenega prostora ter parkovne površine in območje ureditve 
turističnega kampa na robu območja z namensko rabo BT. 

Rešitev 
Glavni poudarek zasnove je ureditev obstoječega prireditvenega prostora, ki 
ga trenutno oblikuje zgolj peščena ploščad. Prostor se ureja večnamensko in 
sicer kot prireditveni prostor ter hkrati kot obvodna površina, ki se smiselno 
iz peščene površine nadaljuje v urejeno brežino, ki lahko služi kot začasni 
privez za barko ali čolne (vendar zgolj kot začasni in ne z namenom 
dolgotrajnega priveza).  

Urejeno območje mimo zalivčka prehaja v urejeno parkovno površino, ki služi 
tako višjeležečemu kampu kot tudi kot navezava na pešpot ob jezeru naprej 
proti privezom pod vasjo Modrejce. Ob tej poti se oblikuje tudi počivališče.  

Kamp se umešča ob obstoječe objekte tik nad večnamensko asfaltno potjo. 
Ureja se v treh delih – prvi del je območje, kjer se umešča objekt – ta je lahko 
lociran tik ob obstoječem objektu na skrajnem severu kampa ali pa pod 
višjeležečim objektom na zahodnem delu nad kampom. Do slednjega objekta 
se površina kampa nameni lesenim hiškam v stilu glampinga, v južnem delu – 
od višjeležečega objekta proti jugu – pa se namenja šotorišču. Šotorišče se 
oblikuje v skladu z obstoječo reliefno razgibanostjo terena – ohranja se 
terase ter v največji možni meri tudi obstoječ visokodebelni sadovnjak.  



šotorišče

TERASASTO ZASNOVAN KAMP

UREJENA PARKOVNA POVRŠNA

PRIREDITVENA PLOŠČAD S PRISTANOM

peš pot

počivališče s ploščadjo nad vodo

počivališče s ploščadjo nad vodo

peš pot z majšimi počivališči in urejenimi dostopi do
vode

privezi za čolneeko otok

wc

lokacija objekta
var 1

lokacija objekta
var 2

lesene hiške
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Območje »Kajak centra« se nahaja zahodno od vasi Modrej ob bregu jezera, na 
levem bregu reke Soče.  

 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Območje 'Kajak centra' je trenutno deloma degradirano območje. Ker gre za 
poplavno zemljišče so spodleteli poskusi celostne ureditve tega območja. Trenutno 
območje sestavljajo objekti – čistilna naprava, kajak center ter bar 'Morea' ter 
obširna nečlenjena peščena površina, ki služi tako parkiranju kot drugim dejavnostim. 
V sklopu te peščene površine je med barom Morea in objektom Kajak centra 
umeščeno tudi parkirišče za avtodome.  

Na drugi strani ceste je v trikotniku med glavno cesto Idrija – Tolmin, lokalno cesto 
proti vasi Modrej ter brežino umeščeno asfaltno parkirišče, ki služi kot eno glavnih 
izhodišč za območje okrog jezera. Ob poti proti centru Mosta na Soči je umeščen 
privez za Ladjo.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Območje je v OPN opredeljeno kot zelene površine, vendar je v skladu s posebnimi 
prostorsko izvedbenimi pogoji tu možna le gradnja igrišč.  Območje parkirišča je 
opredeljeno kot območje ostalih prometnih površin.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na dve območij varstva narave in sicer na območje 
naravnih vrednot Soča s pritoki do sotočja z Idrijco in na ekološko pomembno 
območje – Soča. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče.  Rezultati 
poplavne študije kažejo, da je na delu območja velika, v manjšem obsegu pa srednja 
poplavna nevarnost. 

Na območju je evidentiran kulturni spomenik Arheološko najdišče Sveta Lucija. 

 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Z vidika varstva narave je urejanje območja ustrezno. 

Z vidika varstva kulturne dediščine je celotna ureditev pogojena s predhodnimi 
arheološkimi raziskavami.  

Z vidika varstva voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda pa gre za posege v 
priobalno zemljišče (15m od vodnega zemljišča Idrijce in Soče). Posegi se urejajo kot 
omogočanje splošne rabe vodnega dobra. Ker gre za poplavno zemljišče je dovoljeno 
urejanje športnih površin. Glede gradnje objektov za potrebe kajak centra se 
ugotavljajo možnosti izvedbe omilitvenih ukrepov.  

Primeri dobre prakse 

  

Uporabljena gradiva, povzete strokovne podlage 

Deloma je povzeta zasnova projekta: 
 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 'SPISEK PREDLOGOV ZA UREJANJE OKOLICE JEZERA NA MOSTU NA SOČI' 

Naročnik: TD Most na Soči 

Izvajalec: TD Most na Soči  

Leto: 2014 

 'KAJAKAŠKI CENTER – PREDLOG UREDITVE' 

Naročnik: Kajak klub soške elektrarne, Nova Gorica 

Projektant: Nataša Štrukelj 

Leto: 2008 

 

 

 

12 KAJAK CENTER 

Vizija 

REKREACIJSKO IZHODIŠČE JEZERA 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem izboljšanje 
obstoječega stanja. Z ureditvijo že obstoječih vsebin želimo izboljšati 
predvsem izgled in urejenost površin, doseči programsko obogatitev območja 
in boljšo dostopnost do lokacije za kolesarje in pešce. 

Cilji 
 izboljšati urejenost lokacije 
 izboljšati dostopnost peščem in kolesarjem 
 urediti vstopno izstopno mesto 

Koncept 
Območje konceptualno gradijo trije sklopi. Prvi sklop je območje ožjega 
kajakaškega centa, ki je v večini povzeto po predlogu ureditve (Nataša 
Štrukelj, 2008). Drugi sklop je območje obstoječega parkirišča, ki se širi proti 
severu, tretji sklopi pa je urejanje obvodnega prostora z območjem 
namenjeno barki in čolnom.  

Rešitev 
Območje ožjega kajak centra je območje prepleta več dejavnosti in tvori 
glavni poudarek širšega območja leve strani jezera. Južni del se namenja širši 
rabi – in sicer gostinsko-turističnemu programu. Tu se oblikuje tudi 
informacijska točka kot ena sekundarnih vstopnih točk na rekreacijsko os 
Most na Soči – Tolmin. Zasnova kajak centra je povzeta po predlogu ureditve. 
Ob objektih so na vzhodni strani umeščeni parkirni prostori, ki so 
prvenstveno namenjeni kajak centru. Zahodni del območja pa se namenja 
igriščem in urejenemu javnemu odprtemu prostoru.  

Na drugi strani glavne ceste se ohranja območje parkirišča, ki se ga deloma 
namenja parkiranju avtodomov (zgolj parkiranju in ne kampiranju). Parkirišče 
se po potrebi širi proti severu in sicer na način, da se ob cesti predvidi 
avtobusno postajališče, preostali del pa nameni parkiranju avtomobilov in 
avtobusov. Parkirišče se izvede v utrjeni travnati površini (z peščenim 
ustrojem ali travnimi rušniki) in ne kot asfaltirano parkirišče. 

Območje ob jezeru se na preostale ureditve na širšem območju veže preko 
večnamenske poti. Med potjo in jezerom se umestijo privezi za čolne ter 
splavna klančina. Območje vstopnega mesta za barko pa se ohranja na isti 
točki.  



parkirna mesta
za avtodome

parkirna mesta
za avtobuse in avtomobile

PRISTAN MODREJ
privezi za 20 čolnov in naravno
urejena brežina, ki omogoča varno
dostopanje do vode

KAJAK CENTER

INFRASTRUKTURNA VSTOPNA TOČKA

avtobusno postajališče

splavna klančina

bar

igrišče

info točka

čistilna
naprava

predviden tunel

obstoječa peš pot

večnamenska pot

lokalna cesta Most Tolmin s
kolesarsko potjo

vstopno izstopno mesto - barka
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Območje »Center Mosta na Soči« pokriva celotno območje centra Mosta na Soči. 
Obsega polotok in sicer od brežine reke Soče in brežine reke Idrijce. Vzhodno mejo 
predstavlja glavna cesta Idrija – Tolmin.  

 

 

 

 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Območje širšega centra Mosta na Soči je območje z izredno velikimi potenciali, ki 
pa so slabo izkoriščeni. Predvsem sta potenciala dva: 

 sam center Mosta na Soči z zanimivim trgom, ki je trenutno degradiran z 
neustreznim programom pri čemer najbolj izpostavljamo bencinsko črpalko in 
uporabo trga za mirujoči promet ter 

 neizkoriščena bližina vodnih površin – tako jezera na eni strani kot Idrijce na 
drugi strani centra.  

Obstoječe obvodne površine so trenutno neustrezno oblikovane – uporabljena je 
neustrezna urbana oprema, neustrezne zasaditve… 

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Območje ima ustrezno opredeljeno namensko rabo – in sicer območje centralnih 
dejavnosti, ob vodnih površinah pa zelene površine. Sprememba namenske rabe za 
izvajanje predvidenega programa ni potrebna.  

Varstveni in varovalni režimi 
Obravnavano območje posega na več območij varstva narave in sicer na posebno 
varstveno območje Natura 2000 – Idrijca s pritoki, na območje naravnih vrednot 
Idrijca s pritoki, Soča-korita pri Mostu na Soči, Soča dolvodno od sotočja z Idrijco, in 
Soča s pritoki do sotočja z Idrijco ter na ekološko pomembni območji Soča in Idrijca 
s pritoki. 

Del območja posega v gozd s posebnim namenom. 

Območje posega na poplavno območje in v priobalni pas reke Soče. 

 

Na območju sta evidentirana dva kulturna spomenika Arheološko najdišče Sveta 
Lucija in Vugova rojstna hiša, ter območje naselbinske dediščine naselje Most na 
Soči. Na območju je evidentirana kulturna dediščina Spominsko znamenje talcem. 

Preko območja poteka varstveni koridor daljnovoda. 

Usklajenost zasnove z režimi v prostoru 

Z vidika varstva narave je urejanje severnega dela območja ustrezno, pri 
projektiranju ureditev na sotočju Soče z Idrijco pa je pomembno, da se vsi 
posegi projektirajo in izvajajo kot ureditev in izboljšava obstoječega stanja. 

Z vidika varstva kulturne dediščine je celotna ureditev pogojena s 
predhodnimi arheološkimi raziskavami.  

Z vidika varstva voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda pa gre za 
posege v priobalno zemljišče (15m od vodnega zemljišča Idrijce in Soče). 
Posegi se urejajo kot omogočanje splošne rabe vodnega dobra.  

Primeri dobre prakse 

  

 

Uporabljena gradiva, povzete strokovne 
podlage 

Povzeta je zasnova projekta: 
 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna 

zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 'PROMETNA UREDITEV MOSTA NA SOČI', primerjalna študija 

variant    

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: IPOD projektiranje in inženiring d.o.o. 

Leto: 2011 

 'SPISEK PREDLOGOV ZA UREJANJE OKOLICE JEZERA NA MOSTU 

NA SOČI' 

Naročnik: TD Most na Soči 

Izvajalec: TD Most na Soči  

Leto: 2014 
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Vizija 

GLAVNO OBČINSKO TURISTIČNO IZHODIŠČE 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem izkoristiti potencialne 
območja Most na Soči – s poudarkom na urejanju centra ter povezovanju 
glavnega trga z obvodnimi površinami.  

Cilji 
 izkoristiti potenciale naselja Most na Soči 
 ustrezno urediti glavni trg naselja 
 povezati center naselja z obvodnimi površinami – tako vizualno, kot 

funkcionalno 
 urediti obstoječe obvodne ureditve in reorganizirati dejavnosti 

Koncept 
Središče Mosta na Soči se razvija v dveh smereh – kot urejen osrednji trg, ki 
se proti zahodu širi po obstoječi cesti ter kot obroč zelenih obvodnih površin, 
ki obdajajo polotok. Povezovanje teh dveh glavnih gradnikov zelenega 
sistema Mosta na Soči pa se na primarni nivoju oblikuje na severu proti Soči 
preko urejene ploščadi in zelenih površin pod naseljem ter na sekundarnem 
nivoju v sklopu več pešpoti.  

Rešitev 
Kot že omenjeno v konceptu se rešitev deli na dva dela, katerih povezanost je 
bistvenega pomena.  

Prvi del je reorganizacija dejavnosti v centru mesta, ureditev prometnega 
režima ter ustrezna ureditev trga kot osrednjega dela naselja. Celotna poteza 
od predvidenega krožišča do mostu čez reko Sočo se ureja kot javni prostor, 
kjer se pešcu namenja prednost pred avtomobilom. Iz trga se odstrani 
mirujoč promet ter bencinska črpalka. Možnost parkiranja se zagotovi v 
parkirni hiši pod trgom. Parkirišča se ohranja zgolj pred zdravstvenim domom 
za njegove potrebe.  

Cesta od krožišča do mostu se ureja na načine, ki sicer omogočajo prometno 
prehodnost za motorni promet, vendar se z oblikovalskimi prijemi (npr. 
tlakovanje površine, ožanje cestišča, kjer je to mogoče…) zagotovi projektna 
hitrost zgolj 30 km/h in jasna prednostna obravnava pešca in kolesarja na 
tem območju.  

Na trgu se na območju obstoječe bencinske črpalke oblikuje paviljon, ki 
deluje kot glavna vstopno-izstopna točka k reki Soči, kot informacijsko 
turistično središče. Del paviljona se lahko nameni gostinski ponudbi. Del 
paviljona je lahko oblikovan kot vstop na območje jezera- torej se skozi njega 
omogoči prehajane.  
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Od trga se zagotovi tako vizualno kot funkcionalno prehodnost proti jezeru in 
sicer z razglednimi ploščadmi v različnih nivojih. Del se stopničasto oblikuje – 
s tem se oblikuje hkrati prostor za počitek z razgledom in prireditveni prostor, 
ki stopnišče izkorišča kot tribune.  

Prostor pod trgom proti jezeru je oblikovan kot parkovna površina pri čemer 
se izbor drevnine prilagodi značilnim drevesnim vrstam, njihov razpored pa 
jasnemu vizualnemu odpiranju prostora proti jezeru.  

Osrednja obvodna točka naselja Most na Soči se locira ob jezeru pod centrom 
– in sicer na območju trenutne travnate brežine in pomola. Območje se ureja 
v treh sklopih – prvi je namenjen lociranju sezonskega turistično-gostinskega 
objekta s ploščadjo, ki se locira ob obstoječo dostopno pot do jezera. Na to 
točko se skuša preusmeriti obstoječo gostinsko dejavnost trenutno locirano 
na vzhodni strani obstoječe dostopne poti.  

Druga cona območja ob jezeru se nameni urejeni javni površini z otroškim 
igriščem. Ta pa prehaja v leseno ploščad, namenjeno počitku, sončenju ter v 
delu tudi kratkotrajnemu parkiranju čolnov. Točka se ne uporablja kot 
vstopno-izstopno mesto za plovila.  

Obstoječo dostopno pot iz trga do jezera se nameni večnamenski poti – tako 
za pešce, kolesarje kot tudi za intervencijsko pot.  

Za obstoječo pot okrog jezera se na relaciji osrednje točke ob jezeru do 
mostu predvidi razširitev. Predvidi se tudi nov odcep pešpoti, ki s klančino 
povezuje območje jezera s cesto. 

Območje drugega dela polotoka – sotočje Idrijce in Soče se ureja kot mirnejša 
cona o jezeru – ohranja se obstoječa pot, uredi se obstoječa počivališča. 
Območje pa se na trg naveže z novo potjo preko brežine.   

 



UREDITEV TRGA
z osrednjo informacijsko točko
in podzemno garažo

PARKOVNA POVRŠINA
z dostopom do Soče

JUŽNA OBALA MOSTA

stopnišče

parkirišče

OSREDNJA OBVODNA UREDITEV

obstoječa pot

lesena ploščad

prenova in širitev mostu

urejena javna površina
z otroškim igriščem

pristan var 2

povezava med trgom in Sočo

predvideno krožišče

obstoječa steza

ureditev obstoječih počivališč ob vodi

klančina

lesen paviljon

bar z manjšim
montažnim objektom

pristan var 1

klančina

kolesarska pot

prekategorizirana javna cesta

peščena peš pot

1 : 1000Merilo

Naročnik Posoški razvojni center   I  Izvajalec Locus d.o.o.

CENTER MOSTA NA SOČI

Prostorske zasnove turističnih in rekreacijskih ureditev ob Soči - strokovne podlage

Prostorski prikaz
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Na območju med tolminskim pokopališčem in Sotočjem se letno odvija več različnih 
festivalov. 
 
 

 

 
 

 

Izhodišča za urejanje prostora 

Stanje in problematika 
Festivalsko območje na jugozahodni terasi med Tolminom in reko Sočo se že več let 
stihijsko razvija. Ker gre za festivale različnih razsežnosti in vsebin je njihovo 
prostorsko zasnovo težje usmerjati. Zato organizacija temelji na coningu dejavnosti 
in na coning usmerja predvsem razporeditev infrastrukturnih vozlov.  

Povzetek Občinskega prostorskega načrta 
Občinski prostorski načrt na območju festivalov opredeljuje različne namenske rabe, 
ki pa so usklajene s potrebami festivalov 

 

Primeri dobre prakse 

  
 

 

 

14 FESTIVALI 

Vizija 

ENO GLAVNIH SLOVENSKIH FESTIVALSKIH PRIZORIŠČ 

Prostorska zasnova 

Namen urejanja obravnavanega območja je predvsem omogočiti ustrezno 
infrastrukturo za potrebe urejenega festivalskega dogajanja ter usmeriti 
prostorsko conacijo festivalov.  

Cilji 
 usmeriti prostorsko conacijo festivalov 
 na podlagi conacije opredeliti ustrezne lokacije infrastrukturnih vozlov  

Koncept 
Festivalsko območje se krovno deli v dve coni – prva je namenjena 
sekundarnemu bivanju v času festivalov, druga pa osrednjim območjem 
festivalov – torej prireditvenim prostorom z odri. Prvo območje je umeščeno 
na dveh nivojih – na travnik med tolminskim pokopališčem in objektom 
Paradiso, drugo pa na Cvetje. Vezo na te dve coni se umeščata tudi vstopni 
točki – glavna se oblikuje za objektom pri Črvu – deloma preko predvidene 
obvoznice, ki se za čas festivala predvidi zgolj za promet za potrebe festivala 
– in sicer enosmerno proti vzhodu pri čemer se nevozni pas nameni 
mirujočemu prometu.  

Izključno mirujočemu prometu se nameni tudi pas med predvideno novo 
pozidavo 'Pod brajdo' in obvoznico, medtem ko so območja jugozahodno od 
obvoznice namenjena šotorjenju. Šotorjenje skupaj s parkiranjem je možno 
zgolj v prvem kareju – in sicer od pokopališča do obstoječe poti. Ostala 
območja pa se namenjajo izključno postavitvi šotorov. V primeru manjših 
festivalov se vedno najprej izkoristijo kapacitete predvidenega kampa, nato 
pa se šotorišča širijo od vzhoda proti zahodu. 

Predvidene so tri lokacije ožjih prireditvenih prostorov – glavna je pred 
objektom Paradiso, sekundarni pa za objektom Paradiso in ob Sotočju.  

Infrastrukturno opremljanje se izvede v obliki infrastrukturnih vozlov, ki v 
vzhodnem območju (do obstoječe poljske poti) v kolikor se izkaže za tehnično 
možno, vsebujejo priključke na vodo, kanalizacijo in elektriko, na zahodnem 
območju – med pokopališčem in obstoječo poljsko potjo pa zgolj priključke 
na elektriko in vodo. Lokacije infrastrukturnih vozlov so umeščene ob 
obstoječi poti – severno od predvidenega kampa in nato sledijo trasi 
obstoječe poti ter se pred obvoznico usmerijo proti severu po trasi 
predvidene večnamenske poti, ki je vzporedna z predvideno obvoznico.  
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11 KONCEPT – USKLAJEVANJA Z 
NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 

Kazalo 

mesta pričakovanih večjih neskladij z varstvenimi 
in varovalnimi režimi  
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mesta pričakovanih večjih neskladij 
z varstvenimi in varovalnimi režimi 
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12 IZVAJANJE KONCEPTA – 
PREDLAGANA PREDNOSTNA 
ZEMLJIŠČA ZA ODKUP 

 

Kazalo 

parcele, ki so za izvajanje koncepta bistvene 
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parcele, ki so za izvajanje koncepta 
bistvene 
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Spremembe in dopolnitve OPN 

Za izvedbo nekaterih načrtovanih ureditev je potrebno v nadaljnjih 
postopkih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
predvideti spremembe namenske rabe, vsebin gospodarske javne 
infrastrukture ali tekstualnega dela OPN. 

 LABRCA 
Deloma je OPN usklajen z dejansko rabo območja – in sicer na območju 
bara Labrca, kjer so deloma opredeljene zelene površine, deloma pa 
kmetijska zemljišča z enoto urejanja prostora, ki dovoljuje urejanje 
prostora pred barom Labrca. Medtem ko so ostale ureditve izven 
stavbnih zemljišč oz. nimajo opredeljene ustrezne namenske rabe.  

 POKOPALIŠČE 
Obstoječa parkirišča so v OPN opredeljena kot del pokopališča z 
namensko rabo ZK. Ker pa se območje širi navzven je potrebna 
sprememba OPN. Novo brv je potrebno vnesti v karte gospodarske javne 
infrastrukture.  

 PARADISO 
V OPN je območje v celoti že opredeljeno kot zelene površine, deloma pa 
kot površine namenjene turistični infrastrukturi (objekt Paradiso). Za 
celotno območje je predviden Občinski podrobni prostorski načrt.  

 SOTOČJE 
Osrednje območje Sotočja je že opredeljeno kot obvodna zelena 
površina. Za celotno območje je predviden Občinski podrobni prostorski 
načrt. 

 RODNE 
V OPN je zemljišče opredeljeno kot kmetijsko – torej je za uresničitev 
projekta najprej potrebna sprememba namenske rabe prostora.   

 BRV POD NASELJEM PRAPETNO 
Na tej lokaciji je območje opredeljeno s primarno namensko rabo – kot 
kmetijska zemljišča in kot gozd. Za potrebe nove brvi je potrebno le to 
vrisati v karte gospodarske javne infrastrukture izvedbenega dela OPN.   

 PRIVEZI POD VASJO MODREJCE 
Območje je v OPN opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. Za nadaljnje 
urejanje te točke je potrebna sprememba namenske rabe prostora.  

 KAJAK CENTER 
Območje je v OPN opredeljeno kot zelene površine, vendar je v skladu s 
posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji tu možna le gradnja igrišč.  
Območje parkirišča je opredeljeno kot območje ostalih prometnih 
površin.  

 CENTER MOSTA NA SOČI 
Območje ima ustrezno opredeljeno namensko rabo – in sicer območje 
centralnih dejavnosti, ob vodnih površinah pa zelene površine. 
Sprememba namenske rabe za izvajanje predvidenega programa ni 
potrebna.  

Kar se tiče počivališč jih je potrebno uskladiti v tekstualnem delu OPN – 
kot ureditve izven stavbnih zemljišč in sicer najpreprosteje kot 
postavljanje urbane opreme. V kolikor to ni mogoče pa je potrebna 
sprememba namenske rabe. 
 

14.1 OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI 

NAČRT 
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 

Za območja kjer OPN predvideva izdelavo občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov, je potrebna njihova priprava.  

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 

Zaradi zagotavljanja okolijskih ciljev (predvsem z vidika varstva narave) je 
v postopku Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta ter 
lahko tudi v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta treba računati na zahtevo izdelave Celovite presoje vplivov na 
okolje.  

STROKOVNE PODLAGE 

Za izvedbo nekaterih ureditev na obravnavani osi je potrebna izdelava 
dodatnih – načeloma sektorskih strokovnih podlag: 

 GEODETSKI NAČRT – za nadaljnje načrtovanje in projektiranje je 
nujna izdelava geodetskega načrta za vsaj nekatera območja – 
območje Paradiso s Sotočjem (dopolnitev GN za DPN Obvoznica 
Tolmin), območje Kampa Modrejce, območje kajak centra 
(dopolnitev GN)… 

 HIDROLOŠKO-HIDRAVLJIČNA ŠTUDIJA – za vse tri nove brvi ter za 
vse posege na poplavno zemljišče je potrebno izdelati hidrološko-
hidravlično študijo. 

 Za posege v priobalna zemljišča je potrebno natančno določiti vodno 
zemljišče in nanj vezano priobalno zemljišče. 

 Za posege na Mostu na Soči je potrebna izvedba predhodnih 
arheoloških raziskav. 

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Pred izvedbo ureditev je potrebna izdelava projektne dokumentacije za 
posamezne točke. 

 

Predlagamo, da se za celotno os pripravi KATALOG URBANE OPREME, kjer 
se določi tip klopi, tlakovanj, opozorilnih in informativnih tabel… 
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Povzeta je zasnova projekta: 

 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN – MOST NA SOČI', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Projekt d.d. Nova Gorica 

Leto: 2013 

 'BRV GODIČA', idejna zasnova 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: ugv - Marko Kavčič 

Leto: 2014 

 'BRV ČEZ REKO SOČO', idejna zasnova  

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: ugv - Marko Kavčič 

Leto: 2013 

 'KOLESARSKA POVEZAVA TOLMIN - KOBARID', idejna zasnova  

Naročnik: Posoški razvojni center  

Projektant: GINEX international 

Leto: 2013 

 'GLAVNA KOLESARKSA POVEZAVA GKP G1, Predel Nova Gorica, odsek 

Tolmin – Modrej, ob G2-102/1040, projekt za izvedbo   

Naročnik: MzIP, Direkcija RS za ceste  

Projektant: GINEX international 

Leto: 2013 

 'PROMETNA UREDITEV MOSTA NA SOČI', primerjalna študija variant    

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: IPOD projektiranje in inženiring d.o.o. 

Leto: 2011 

 'DPN ZA OBVOZNICO TOLMIN', državni prostorski načrt    

Naročnik: MzIP, Direkcija RS za ceste 

Projektant: Acer Novo mesto d.o.o. 

Leto: 2013 

 'PLAN REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014' 

Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 

Izvajalec: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 

Leto: 2013 

 'KONCESIJSKA POGODBA ZA GOSPODARSKO IZKORIŠČANJE VODE SOČE, 

IDRIJCE IN BAČE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE' 

Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 

Izvajalec: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. 

Leto: 2002 

 'SPISEK PREDLOGOV ZA UREJANJE OKOLICE JEZERA NA MOSTU NA SOČI' 

Naročnik: TD Most na Soči 

Izvajalec: TD Most na Soči  

Leto: 2014 

 

 'PROSTORSKA PREVERITEV DOSTOPNIH MEST NA REKI SOČI V OBČINI 

TOLMIN' 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Janko Rožič, Matjaž Suhadolc, Gašper Drašler, Lea Mlečnik 

Leto: 2013 

 'NAČRT UREDITVE DOSTOPNIH MEST NA REKI SOČI V OBČINI TOLMIN ' 

Naročnik: Občina Tolmin 

Projektant: Janko Rožič, Matjaž Suhadolc, Gašper Drašler, Lea Mlečnik 

Leto: 2013 

 'KAJAKAŠKI CENTER – PREDLOG UREDITVE' 

Naročnik: Kajak klub soške elektrarne, Nova Gorica 

Projektant: Nataša Štrukelj 

Leto: 2008 

 UPORABLJENI INTERNETNI VIRI 

http://www.dezeen.com/2014/04/14/wooden-viewing-platform-latvia-
river-daugava-didzis-jaunzems-jaunromans-abele/ 
http://www.welcometofranconia.com/place/natural-swimming-pool-
hainbadestelle-in-bamberg/ 
http://www.alpineshire.vic.gov.au/Page/Page.aspx?Page_Id=1846 
http://thesnapassembly.com/architecture/architecture-spectacular-
norwegian-tourist-path 
http://interiorzine.com/2014/01/16/landscape-sculpture-made-of-
concrete/ 
http://interiorzine.com/2012/07/11/playground-for-entire-family/ 
http://interiorzine.com/2013/10/10/river-bank-park-in-casalmoro/ 

 UPORABLJENI PODATKI 

 zemljiško katastrski prikaz 

 sloj plastnic 

 temeljna topografska karta TTN 

 digitalni ortofoto 

 centralni register prebivalstva 

 register stavb 

 register GJI 

 podatki o poplavnih območjih (ALAS OKOLJA) 

 podatki o erozijskih območjih erozijska območja (ALAS OKOLJA) 

 območja varovanja gozdov (ZGS) 

 varstvena območja vodnih virov (ALAS OKOLJA) 

 kategorizacija vodotokov (ALAS OKOLJA) 

 območja varstva narave (ALAS OKOLJA) 

 območja varstva kulturne dediščine (ZVKD) 

 namenska raba zemljišč (OPN) 
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