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Ime lokacije Sotočje Soče in Tolminke
Tip
Zahtevnost
Nočni potop
Zemljevid / skica

REKA
P1 opomba: umirjen tok Soče in povečana globina zaradi vpliva jezu HE Doblar.
NE opomba: preslaba vidljivost za nočni potop.

Zemljepisna lega

Gauss-Krueger (GIS)
WGS84 (GPS)

Fotografije

Y=5403172m
φ=46º10'25.'07"=46.17363ºN

X=5115156m
λ=13º44'28.15"=13.74115ºE

Opis kraja

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

Z izgradnjo hidroelektrarne Doblar leta 1936 se je struga reke Soče temeljito spremenila. Nad
jezom pri Podselu je nastalo globoko akumulacijsko jezero. Voda je zalila globoki dolini Soče
in Idrijce okoli Mosta na Soči. Akumulacijsko jezero danes sega vse do sotočja Soče in
Tolminke.
Tok Soče je tu sicer zaznaven, a pri poletnem nizkem vodostaju že zelo umirjen. Potapljanje
je možno po strugi Soče navzgor in navzdol. Tolminka je za potapljanje žal preplitka, prinaša
pa v Sočo čistejšo vodo in omogoča malenkost boljšo vidljivost ob izlivu v Sočo.
Iz Mosta na Soči peljemo po glavni cesti proti Tolminu. Cesta za Tolmin najprej pelje tik ob
akumulacijskem jezeru. Ko cesta zavije desno na sever proti Tolminu, opazimo na levi večje
makadamsko parkirišče ob sotočju Soče in Tolminke.
Parkiramo na makadamskem parkirišču ob cestnem ovinku.
Do sotočja pelje širok kolovoz iz parkirišča. Da izletniki ne zasedejo plaže s svojimi vozili,
vstop vozilom preprečuje velik kamen sredi kolovoza tik ob parkirišču. V potapljaško opremo
se odpravimo na parkirišču in naredimo dobrih 50m ali 100m peš navzdol do vode.
Potop lahko izvedemo v obe smeri, navzgor proti toku Soče oziroma navzdol proti
akumulacijskem jezeru. Paziti moramo le na to, da izstop iz vode ni možen kjerkoli na
bregovih Soče. Desni breg Soče je težje dostopen tudi po kopnem. Potop je zato smiselno
zaključiti na vstopni točki.

Dolžino potopa izbiramo glede na razpoložljivo zalogo zraka. Ob visokem vodostaju Soča
premika nasipe proda, zato globina niha od pol metra do več kot 5m. Ribe večinoma srečamo
v globljih delih rečnega korita.
Dodatna oprema
Kompas za orientacijo. Mala svetilka za zakotne kotičke pod skalami.
Ugodne razmere
Ob nizkem vodostaju reke Soče.
Globina vode
Okoli 5m.
Temperatura vode Poleti okoli 16ºC, pozimi okoli 5ºC.
Vidljivost v vodi
Slaba opomba: boljša vidljivost ob izlivu Tolminke v Sočo.
Tok
Slab opomba: močnejši tok v plitvinah.
Vegetacija

Opažene živali

Oblika, sestav dna Prodnato rečno dno. Ponekod skalnati bregovi. Dosti človeških smeti.

Posebnosti
Spremenjeno rečno korito zaradi izgradnje hidroelektrarne.
Lokalni potapljaški DPD Tolmin:
klub / kompresor
Društvo za podvodne dejavnosti TOLMIN,
SELA PRI VOLČAH 36, 5220 TOLMIN
Kontaktna oseba
Dušan Petrevčič, 041 424 830, 05 3051 145, dusan.petrevcic@siol.net
Gostinska
Številne gostilne v Mostu na Soči, Tolminu in okolici.
ponudba
Prenočišča
Številni svtokampi in penzioni v okolici.
Turizem,
Tolminska korita.
vredno ogleda
Potovanje z rečnim splavom v Mostu na Soči.
Ostanki prve svetovne vojne v bližnji in daljni okolici.
Slovenska
Lokacija je predlagana za vpis v SPT.

Potapljaška
Tranzverzala
Možna lokacija za Ob nekdanjem pomolu za rečni splav.
žig SPT
STATUS SPT
TOČKA še ni opremljena z žigom SPT- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA TRANZVERZALA
Podatke je izpolnil 20.07.2013
Matjaž Vidmar, vidmar.matjaz@gmail.com

