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Ime lokacije Most na Soči (sotočje Soče in Idrijce)
Tip REKA
Zahtevnost P2   opomba: težavnost potopa je odvisna od vodostajev Soče in Idrijce, priporočljivo je 

osnovno znanje potapljanja v toku/protitoku.
Nočni potop DA   opomba: ponoči krajši in plitvejši potop!
Zemljevid / skica

Zemljepisna lega Gauss-Krueger (GIS) Y=5403094m X=5112800m
WGS84 (GPS) φ=46º09'08.74"=46.15243ºN λ=13º44'26.25"=13.74063ºE

Fotografije

Opis kraja Most na Soči leži na sotočju Soče in Idrijce, bolj točno na vzpetini med globokima soteskama 
obeh pritokov. Kraj se je nekoč imenoval sv. Lucija po istoimenski cerkvici. Po izgradnji 
hidroelektrarne Doblar leta 1936 je za jezom pri Podselu nastalo veliko umetno jezero. 
Globoki in ozki soteski Soče in Idrijce lahko zato danes občudujemo le še pod vodo vključno s 



človeškimi izdelki: potopljeno kamnito stopnišče.

Letalski posnetek ni fotomontaža niti izdelek iz Photoshop-a! Voda Soče in voda Idrijce sta 
običajno zelo različnih barv, kar lahko vidimo tudi z obale jezera ob sotočju obeh rek. Voda 
Soče je po vsakem večjem nalivu v svojem povodju mlečno bela. Idrijca je vedno temnejša in 
postane ob večjih nalivih v svojem povodju čokoladno rjava.

Kako pridemo do 
izhodiščne točke

Most na Soči je danes pomembno prometno križišče, kjer se spajajo ceste iz Nove Gorice, 
Idrije (Ljubljane), Tolmina (Bovca, Vršiča) in Baške Grape (Soriške planine, Bohinja, 
Železnikov). Skozi Most na Soči  poteka "Bohinjska" železniška proga Nova Gorica - 
Jesenice.

Parkirni prostor Na osrednjem trgu je večje parkirišče. Parkiranje je možno tudi ob številnih gostilnah in na 
nekaterih ulicah.

Pristop k vodi Obale jezera, ki niso prepadne, imajo urejene sprehajalne pešpoti. Iz sprehajalnih poti je 
marsikje možen udoben vstop in izstop iz vode v težki potapljaški opremi. Najugodnejši je 
dostop iz sprehajalne poti do mosta čez Sočo do mosta čez Idrijco, ki poteka skozi lepo urejen 
park na južni obali polotoka Most na Soči. Tu vstopimo v vodo prav na sotočju in lahko 
odplavamo na levo pod most čez Idrijco oziroma na desno pod most čez Sočo. Plavanje na 
jug proti jezu pri Podselu je zelo tvegano!

Opis potopa Po vstopu v vodo z južne obale polotoka zaplavamo proti toku pod most čez Idrijco oziroma 
Sočo. Običajno je vidljivost boljša v Idrijci. Ko se podvodna soteska dovolj zoži za varno 
podvodno orientacijo, se lahko potopimo vse do muljastega dna na največji globini. Potop 
nadaljujemo pod mostom proti toku in se počasi dvignemo na površino.

Tu se dogovorimo s sopotapljačem, kako nazaj. Verjetno je smiseln plitvejši potop ob tisti 
steni, ki nas zanesljivo pripelje do varne točke izstopa iz vode. Radovedneže vsekakor 
pritegnejo številne previsne skale in podvodne votline pod njimi. Lahko se tudi prepustimo 
počasnemu toku na površini, da nas vrne v smeri izhodiščne točke.

Pozor, izstop iz vode ni možen pod mostovi niti pod prepadnimi stenami!
Dodatna oprema Podvodna svetilka in kompas. Oba sta nujno potrebna v globini, kjer že na 20m zavlada 

popolna tema, vrtinčasti tokovi pa so za orientacijo popolnoma neuporabni.
Ugodne razmere Ob nizkih vodostajih Soče, Idrijce ter njunih pritokov, ko je vidljivost boljša in so podvodni 

tokovi šibkejši.
Globina vode Okoli 30m pod mostom čez Idrijco, odvisno od količine proda.
Temperatura vode Pozimi 4ºC, poleti do 18ºC.
Vidljivost v vodi Slaba   opomba: odvisno od vodostajev Soče in Idrijce, boljša v Idrijci.
Tok Slab, Srednji   opomba: odvisno od vodostajev Soče in Idrijce.
Vegetacija

Opažene živali Ribe do 30cm tik pod površino. Posamezne ribe v največji globini. Kakšen polž na steni.



Oblika, sestav dna Zelo strme skalnate stene nekdanjih sotesk, ki jih je izdolbla voda, ponekod tudi previsne. Na 
dnu grušč, podrta drevesa, smeti in ostanki prve svetovne vojne.

Posebnosti Slaba vidljivost in popolna tema v globini.
Lokalni potapljaški 
klub / kompresor

DPD Tolmin:
Društvo za podvodne dejavnosti TOLMIN,
SELA PRI VOLČAH 36, 5220 TOLMIN

Kontaktna oseba Dušan Petrevčič, 041 424 830, 05 3051 145, dusan.petrevcic@siol.net
Gostinska 
ponudba

Gostilne v Mostu na Soči.

Prenočišča Gostilne v Mostu na Soči.
Turizem, 
vredno ogleda

Ostali vodni športi na jezeru, okolica jezera.
Korita Tolminke.
Ostanki prve svetovne vojne v bližnji in širši okolici.



Slovenska 
Potapljaška 
Tranzverzala

Lokacija je predlagana za vpis v SPT.

Možna lokacija za 
žig SPT

V parku ob pešpoti na južni obali polotoka med mostovoma.
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