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Opomba: Z rdečo barvo so označene pripombe oziroma predlogi sprememb, ki jih je podala 

Statutarno pravna komisija.  

 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih 

vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), osmega odstavka 17. člena 

Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 

74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin 

(Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na ____ redni seji 

dne ________ sprejel 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA 

REŽIMA NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI 

1. člen  

V Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 29/16 

in 52/18 – v nadaljnjem besedilu: Odlok) se 8. člen spremeni tako, da se glasi: 

»8. člen 

 

(čas, v katerem je dovoljena plovba) 

 

Plovba na plovbnem območju je dovoljena: 

 

- od 15. marca do 20. avgusta v dnevnem času, z vstopom na reko od 9.00 ure dalje in 

izstopom iz reke do 18.00 ure in 

- od 21. avgusta do 31. oktobra v dnevnem času, z vstopom na reko od 9.00 ure dalje in 

izstopom iz reke do 17.00 ure.«. 

 

2. člen 

 

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

» (1) Skrbnik plovbnega območja po tem odloku je Javni zavod za turizem Dolina Soče (v 

nadaljevanju v nadaljnjem besedilu: Turizem Dolina Soče).«. 

3. člen 

 

V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Medobčinska uprava« nadomesti z besedilom 

»Turizem Dolina Soče«. 

 

4. člen 

V 14. členu se besedilo »Medobčinska uprava« nadomesti z besedilom »Turizem Dolina 

Soče«. 

5. člen 

V 17. členu se: 
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- v drugem odstavku besedilo »Medobčinska uprava« nadomesti z besedilom »Turizem Dolina 

Soče«; 

- tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Za presojo ustreznega in pravilnega pogodbenega izvajanja tehničnih nalog v zvezi z 

vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest iz 13. člena tega 

odloka, je pristojna komisija, ki jo sestavljajo župani Občin Bovec, Kobarid in Tolmin ali 

pooblaščenec župana na podlagi njegovega pisnega pooblastila ter po en predstavnik skrbnika 

plovbnega območja in upravljavca vstopno izstopnih mest; v kolikor je skrbnik plovbnega 

območja in upravljavec vstopno izstopnih mest ista (pravna) oseba, v komisiji skrbnika 

plovbnega območja in upravljavca vstopno izstopnih mest zastopa en predstavnik.«. 

6. člen 

V 19. členu: 

- se v prvem odstavku besedilo »(tretji, četrti in peti odstavek tega člena)« nadomesti z 

besedilom »(tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena)«; 

- se v tretjem odstavku črta prva alineja, v drugi alineji pa se število »500« nadomesti s 

številom »1000«; 

- se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo s plovili, ki lahko 

prevažajo tri osebe, se višina pristojbine določi po plovilu in glede na naslednje število točk: 

– 50 točk na dan, 

– 500 točk na sezono. 

Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na plovilu.«; 

- dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo s plovili, ki lahko 

prevažajo največ dve osebi, in s pripomočki za plovbo, se višina pristojbine določi po osebi 

in glede na naslednje število točk: 

– 10 točk na dan, pri čemer se vrednost točke v nadaljnjih štirih (4) letih vsako leto poviša 

za dodatne 2,50 točke, tako da znaša višina točke po štirih letih 20 točk, 

– 50 točk na teden, pri čemer se vrednost točke v nadaljnjih štirih (4) letih vsako leto 

poviša za dodatne 12,50 točke, tako da znaša višina točke po štirih letih 100 točk, 

– 120 točk na sezono (poimenska), pri čemer se vrednost točke v nadaljnjih štirih (4) letih 

vsako leto poviša za dodatneih 5,00 točke, tako da znaša višina točke po štirih letih 

140 točk. 

Dovolilnico mora imeti plačnik oziroma drug uporabnik pri sebi ves čas uporabe vstopno 

izstopnih mest in plovbe.«; 

- dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. člena tega odloka za plovbo lahko fizične ali 

pravne osebe, ki izvajajo plovbo na plovbnem območju kot gospodarsko dejavnost (v 

nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekti), plačajo sezonsko pristojbino v pavšalnem 

znesku, ki se določi v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena na sledeč način: 

– 1. tarifa: do vključno 10 plovil na 4.000 točk, 

– 2. tarifa: do vključno 20 plovil na 7.500 točk, 

– 3. tarifa: vsako nadaljnje plovilo nad 20 plovil: 

 1.000 točk za vsako plovilo, ki lahko prevaža več kot tri osebe, 

 200 točk za vsako plovilo, ki lahko prevaža tri osebe, 

 120 točk za vsako plovilo, ki lahko prevaža največ dve osebi. 
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Plačilo pavšalnega zneska iz tega odstavka zajema uporabo vstopno izstopnih mest iz 6. 

člena tega odloka za plovbo z lastnimi evidentiranimi plovili iz 7. člena tega odloka, ki jih 

posamezni gospodarski subjekt prijavi upravljavcu vstopno izstopnih mest pred plačilom 

pavšalnega zneska. V primeru menjave, poškodovanja, nabave novega plovila, ipd., mora 

uporabnik iz tega odstavka pri upravljavcu vstopno – izstopnih mest prijaviti novo plovilo 

pred pričetkom uporabe plovila oziroma odjaviti plovilo iz uporabe. V primeru, da se s 

prijavo novega plovila preseže maksimalno število plovil se uvrsti v višjo tarifo.«; 

- dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

»(7) Sezonska pristojbina iz prejšnjega odstavka je omejena le za plovila v lasti 

gospodarskega subjekta.«; 

- dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

»(8) Sezonska pristojbina iz šestega odstavka tega člena mora biti plačana pred uporabo 

plovbnega območja oziroma v roku zapadlosti računa za sezonsko pristojbino v pavšalnem 

znesku. Turizem Dolina Soče lahko na podlagi utemeljene vloge odobri obročno 

plačevanje sezonske pristojbine iz šestega odstavka tega člena. V primeru neplačila v roku 

zapadlosti se potrdilo o plačilu sezonske pristojbine iz šestega odstavka tega člena prekliče 

in šteje, da je gospodarski subjekt uporabljal vstopno izstopna mesta brez plačila 

pristojbine.«. 

7. člen 

V prvem odstavku 20. člena se besedilo »medobčinska uprava« nadomesti z besedilom 

»Turizem Dolina Soče«. 

V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »Medobčinska uprava« nadomesti z besedilom 

»Turizem Dolina Soče«. 

8.  člen 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»22. člen 

(kazenske določbe) 

(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik: 

– ki parkira vozilo izven za to določenih mest (tretji odstavek 16. člena), razen izjem iz 20. 

člena; 

– ki odlaga odpadke na mestih, kjer odlaganje odpadkov ni dovoljeno (tretji odstavek 16. 

člena), razen izjem iz 20. člena; 

– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice (tretji odstavek 18. člena); 

– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (peti odstavek 19. člena). 

(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik: 

– ki za dostop do plovbnega območja za plovbo uporabi mesto, ki temu ni namenjeno (6. 

člen), razen izjem iz 20. člena; 

– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določbami 7., 8. in 10. člena, razen 

izjem iz 20. člena; 

– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določbami drugega odstavka 5. in 9. 

člena; 

– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (četrti, šesti in osmi 

odstavek 19. člena); 

– ki uporablja plovilo, ki ni prijavljeno (šesti odstavek 19. člena). 
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(3) Z globo 1.250,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik: 

 ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (tretji odstavek 19. člena). 

(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 

dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z 

opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 1.000,00 EUR. 

(5) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 

dejavnost, se za prekršek iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec 

v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 2.000,00 EUR. 

(6) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, 

ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 

člena kaznuje z globo 200,00 EUR.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

(1) Določbe 2. čl., 3. čl., 4. čl., prve alineje prvega odst. 5.čl., sedme alineje 6. čl. in 7. čl. tega 

odloka, ki se nanašajo na spremembo upravljavca vstopno izstopnih mest in skrbnika 

plovbnega območja, se začnejo uporabljati 30. dan po začetku veljavnosti tega odloka. 

(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se glede vprašanj, ki jih te 

določbe urejajo, še naprej uporabljajo določbe Odloka o določitvi plovbnega režima na reki 

Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 29/16 in 52/18). 

(3) Prenos pravic in obveznosti skrbnika plovbnega območja in upravljavca vstopno izstopnih 

mest na Turizem Dolina Soče se opravi najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. 

(4) Primopredaja izvajanja tehničnih nalog iz 14. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na 

reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 29/16 in 52/18) se opravi najkasneje do 1. marca 

2020. Zaradi zagotavljanja kontinuitete Turizem Dolina Soče s pogodbo prepusti izvajanje 

tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih 

mest ustrezno usposobljenemu izvajalcu najkasneje do 1. marca 2020. – ta odstavek preveriti 

ali je ustrezen 

10.  člen 

Ta odlok objavijo Občine Bovec, Kobarid in Tolmin istočasno v Uradnem listu Republike 

Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin. 

 

11. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka:  

Datum:  
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Župan Občine Tolmin 

                                                                                      Uroš Brežan l.r. 


