
 
Številka:                  Gradivo za točko ______ 
Datum:  
 
 
 
ZADEVA:  OBRAVNAVA IN SKLEPANJE O PREDLOGU 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA NA 
REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI – PRVA 
OBRAVNAVA 

  
PRAVNA PODLAGA: Drugi in tretji odstavek 4. člena ter 13. člen Zakona o 

plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 
29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G),  
 
osmi odstavek 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. člen 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. člen Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 
13/09, 17/11 in 106/15). 

  
GRADIVO PRIPRAVILA:  Občinska in medobčinska uprava 
  
GRADIVO PREDLAGA:  Župan Uroš Brežan 
  
POROČEVALCI:         Župan, občinska in medobčinska uprava 

 
 

1. NASLOV: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici 
 

2. UVOD 
 

2.1. Razlogi za sprejem odloka  
 

Vstopno – izstopna mesta in povezana infrastruktura je potrebna obnove in ureditve, 
zaradi česar so potrebna finančna sredstva, ki pa s sedanjim načinom pobiranja 
pristojbine ne zadoščajo. 
 
Z dodatnimi finančnimi sredstvi, ki bi se pridobila iz naslova povišanja točk pristojbine, 
bi se izboljšalo in uredilo vstopno – izstopna mesta ter s tem povezano celovito uredilo 
območje. S čimer bi se zagotovil učinkovit sistem uporabe vstopno – izstopnih mest 
tudi za ostale obiskovalce doline Soče. 
 
Spremeni se upravljavec vstopno – izstopnih mest in skrbnik plovbnega območja, ki 
namesto Medobčinske uprave postane Turizem Dolina Soče, ki je bolj primeren za 
upravljanje turistične infrastrukture, poleg tega je bil s tem namenom tudi ustanovljen. 
 



2.2. Ocena stanja 
 
Potrebno je celoviteje urediti način izvajanja plovbnega režima na reki Soči in na reki 
Koritnici, da se zagotovi kvaliteto doživetja na in ob reki vsem, uporabnikom, ribičem 
in drugim.  
Delni kompromis je možen s poenotenjem plovbnega časa in njegovo spremembo. 
 
Potrebno je zagotoviti dosledno ločevanje nadzornega organa od upravljavca vstopno 
– izstopnih mest in skrbnika plovbnega območja. Zato se predlaga spremembo 
upravljavca vstopno – izstopnih mest in skrbnika plovbnega območja. 
 
Cena za koriščenje vstopno izstopnih mest mora biti korektna, kar pa trenutno ni. 
Vstopno izstopna mesta so preobremenjena, dodatno se iščejo mesta za parkiranje. 
Kvaliteta storitev, ki je zelo pomembna, ob reki pada. Stanje na določenih vstopno 
izstopnih mestih je enako kot pred leti, potrebno je dvigniti nivo. Zaradi navedenega je 
potrebno pridobiti dodatna finančna sredstva, ki se uporabijo za upravljanje vstopno 
izstopnih mest. 
 
Za doslednejše spoštovanje in izvajanje določb odloka je potrebno določiti višje globe. 
Ocenjujemo, da bomo na ta način, poleg nadzora, vsaj delno pripomogli k omejevanju 
kršenja določb odloka.  
 

2.3. Cilji in načela 
 
Cilj sprejema predloga odloka je sistematična ureditev višine pristojbine za uporabo 
vstopno izstopnih mest in s tem povezano obnovo in ureditev slednjih. 
 
Poleg tega je cilj predloga odloka tudi sprememba upravljavca vstopno izstopnih mest, 
skrbnika plovbnega območja in časa, v katerem je dovoljena plovba. 

 
2.4. Ocena finančnih in drugih posledic 

 
Zaradi povišanja točk pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest se bo povišal 
prihodek, ki se uporabi v skladu s 17. členom Odloka o določitvi plovbnega režima na 
reki Soči in na reki Koritnici. 
 
3. BESEDILO ČLENOV: 
 
Glej prilogo.  
 
4. OBRAZLOŽITEV:  

 
Poenoti se čas plovbe in sicer čas izstopa – od 15. marca do 20. avgusta do 18. ure 
in od 21. avgusta do 31. oktobra do 17.00 ure (1. člen). 
 
Upravljavec vstopno izstopnih mest in skrbnik plovbnega območja postane Turizem 
Dolina Soče (2. čl, 3. čl, 4. čl, prva alineja prvega odst. 5.čl., sedma alineja 6. čl. in 7. 
čl.). 
 
V drugem odstavku 5. člena se določi sestava komisije. 
 
V 6. členu je določena nova višina pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest. 
 
V 8. členu se določijo višje globe. 
 



V 9., 10. in 11. členu so prehodne in končne določbe glede objave, veljavnosti in 
začetka uporabe določil tega Odloka, ki se nanašajo na spremembo upravljavca 
vstopno izstopnih mest in skrbnika plovbnega območja. 
 
5. BESEDILO ČLENOV, ZA KATERE SE PREDLAGAJO SPREMEMBE: 
 

Glej prilogo. 

 
6. PREDLOG SKLEPA: 
 
Odbor za _____________ / Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu 
Občine Tolmin, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici, v prvi obravnavi. 
 
oziroma 
 

Na podlagi 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 

naslednji  
 

SKLEP 
 
 
I. 

 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici, 
v prvi obravnavi. 
 
 
 Uroš Brežan  
 župan  
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega 
režima na reki Soči in na reki Koritnici; 

- Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici – 
neuradno prečiščeno besedilo. 

 
 
 

 
 Župan Občine Tolmin 
     Uroš Brežan l.r. 

 


