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PRILOGA 9: Javni predlogi za dosaditve, nove zasaditve in zaščito drevja v 
Tolminu 
 
Na delavnici so grafične predloge ureditev podale 4 skupine udeležencev. Tabela kaže javne 
predloge po območjih in kategoriji predloga – dosaditvi, novi zasaditvi in predlogu za zaščito. 
Poleg predlogov je v oklepaju številka skupine oziroma skupin, ki so ukrep predlagale.  
 

 
DOSADITEV DREVES NOVA UREDITEV ZAŠČITA DREVES 

ULICE 

   Gregorčičeva ulica Dopolnitev s 14 drevesi od 
Bevkove ul. Proti Zatolminu (2) 
Morato (2) 

 

Celotni drevored platan, 
lip, javorjev (1) 

 16 dreves do Bevkove ulice (1) 

 

Lipe za Barom T'min 
(1,2,3,4) 

 21 dreves od Bevkove ul. do 
Štrklepc (3) 

  

 18 dreves od Pregljevega t. do 
Bevkove ul. (4) 

  

 Dosaditev drevja na zelenico za 
Domom za starejše občane (2,4) 

  

    

Prešernova ulica 3 drevesa ob Zdravstv. domu (3) Zelenica z drevesi med 
vrtcem in parkiriščem (3) 

Parocija (1,2,3) 

 2 dr. za blok na ul. Simona Kosa (3)   

 Dosaditev na vogal Z. doma k 
smrekam (3) 

  

 2 drevesi ob Z. omu k reševalni (4)   

 1 drevo pred Gradom (1)   

 4 drevesa okoli Z. doma (1)   

 3 dr. ob Z. d. na ul. Simona Kosa 
(4) 

  

    

Kosovelova ulica Dosaditev parka med Kosovelovo 
in Žagarjevo ul. (3) 

Klopi in igrala vparku med 
Kosovelovo in Žagar. ul. (3) 

 

 Dosaditev drevja ob parkirišču 
med bloki med Gregorčičevo in 
Kosovelovo ul. (3) 

Zasaditev na trati med bloki 
(3,4) 

 

 9 dodatnih dreves v drevored po 
Kosovelovi ul. (4) 

  

    

Lavričeva ulica Dosaditev 8 platan (3)  Vse platane (2,4) 

 Dosaditev 2 manjkaj. platan (1)  Smreka na zasebnem z. (4) 

    

Šavlijeva ulica   Zaščititi vsako drugo lipo, 
posekati vsako drugo lipo 
(2) 

    

Žagarjeva ulica Zasaditev drevoreda po Žagarjevi (3)  
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DOSADITEV DREVES NOVA UREDITEV ZAŠČITA DREVES 

Bevkova ulica Dosaditev drevoreda v zelenice 
med cesto in pločnikom (2) 

  

    

Bazoviška ulica Zasaditev nad zidom nad vrtovi 
Prekom. brigad (3) 

  

    

Tumov drevored 2 drevesi na vstopu v Tumov ob 
parkirišču Občine (3) 

 Vsi koprivovci in lipe (1) 

   Koprivovci (4) 

    

Ul. Albina Rejca   Hrasti (2) 

    

Brunov drevored Dopolnitev drevoreda javorjev (3)  Drevored (1) 

    

Petelinc   Drevored (1,2,3) 

    

Ulica tolmin. punta Zasaditev dreves na eni/obeh 
straneh (3,4) 

  

    

Zalog  Drevo sredi parkirišča za 
klavnico (3) 

Cedra ob mostu čez 
Tolminko (1,3) 

    

Dijaška ulica 4 drevoredna drevesa od TIC-a 
proti Šolskem centru (3) 

Zasaditev parkirišča za ŠC - 4 
dr. (3) 

 

 Ozelenitev parkirišča pred ŠC (4) Zasaditev parkirišča za ŠC z 
drevor. na obeh straneh (4) 

 

    

Cankarjeva ulica  Drevo nasproti Murve (4)  

    

Na Rojah  Gruče dreves nad Tolminko (4) 

  Dopolnitev - obojestranski 
drevored ob cesti (4) 

 

    

PARKIRIŠČA    

Parkirišče pred 
knjižnico 

 9 dreves, po 3 v parkirni niz 
(3,2) 

 

 12 dreves v preostali 2 parkirni 
liniji (4) 

Polovica parkirišča ob občini 
se oblikuje v park z zelenim 
dostopom preko 
ozelenjenega parkirišča (4) 

 

    

Parkirišče za 
blagovnico 

 4 drevesa v sredni parkirni 
liniji (3) 

 

  2 drevesi nad uvozom v 
zaklonišče (3) 

 

  4 drevesa po srednji P liniji (1) 
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DOSADITEV DREVES NOVA UREDITEV ZAŠČITA DREVES 

  8 dreves po srednji P liniji (4)  

    

P. pred bivšo UE Zasaditev po načrtu (3) Tulipovec (1,3,4)  

 Zasaditev celotnega parkirišča 
(1,4) 

  

    

Dom za star. 
občane 

 Zasaditev parkirišča (4)  

    

Park   Lipa ob cerkvi (1) 

   Celotni park (1) 

    

ZELENE POVRŠINE 
IN TRGI 

   

Rutarjev park   Rdeča bukev (3) 

   Celotni park (1,4) 

    

Tržnica in banka  2 drevesi za Banko (3)  

  4 drevesa za banko (4)  

  4 drevesa v 2 gredah med 
banko in knjižnico (3) 

 

  5 dreves okoli tržnice (3)  

  1 drevo na Tržnici (1)  

  2 drevesi na tržnici (4)  

    

Bencinska črpalka  Ozelenitev po odstranitvi (4)  

    

Avtobusna postaja Zasaditev krožne zelenice (2,3,4) Ureditev nove zelenice na 
ploščadi (2,3,4) 

 

    

Glasbena šola Vrsta drevja za GŠ (3)  Oreh in breze za GŠ (3) 

 2 drevesi na dvorišču GŠ (4)   

    

Trg 1. maja  Kostanj ob fontani (1,3,4)  

    

Mestni trg  4 drevesa nasproti stebrastih 
bukev (3) 

 

    Zelenica ob A banki (1)   

    

Sodišče 2 drevesi na vrtu Sodišča   

    

Trg pred pošto  Zasaditev posameznih dreves 
(3) 

 

    

Trg za kinom   Zaščita platan (1,2,3,4) 

    

Stari del Tolmina  Ureditev na Doru (1) Povešavi brest (1,4) 
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DOSADITEV DREVES NOVA UREDITEV ZAŠČITA DREVES 

Pregljev trg Dosaditev dreves na zelenici (3,4)  Himalajski bor (2) 

 Drevo na križišču ob bloku (3)  Vse drevje na zelenici (4) 

    

Prekomorske 
brigade 

Dosaditev drevja na zelenici med 
bloki (2,3,4) 

  

 Drevje za stolpičem (2)   

    

Knjižnica - zelenica Kostanji v linijo nad parkiriščem Nova zasnova zasaditve 
zelenic (1,4)  

Breze v atriju (4) 

 Dosaditev nad zidec in med 
knjižnico in Upravno enoto (3) 

  

    

Brajda Dosaditev drevoreda lip nad 
tekaško stezo (2,3) 

Uredit. parka za kolesa med 
teniš.i in hokej igriščem (2) 

Zaščita 4 platan (1,2,3) 

 Lipe nad tekaško stezo v 2 gručah 
na obe strani poti (4) 

Ureditev zelenice na koncu 
bivše  UE (2) 

Zaščita lip ob košarkaškem 
igrišču (2, 4) 

 Drevored ob obvozni poti  in ob 
šoli na strani brajde (1, 3,4) 

Ureditev zelenice med 
teniškim in hokej igriščem (4) 

Zaščita gozdnega roba ob 
obvozni poti (3) 

 Manjkaj. platana v vrsto nad hokej 
igriščem (4) 

Park pred Brunarico KTŠ (4)  

    

Čemanova bula  Nova ureditev (4)  

    

Kozlov rob Ureditev trim steze z orodji in 
klopmi (2) 

 Zaščita mestnega gozda 
(2) 

    

Štrklepce Dosaditev drevoreda na desno nad 
stavbo (4) 

Park pod cesto na Štrklepce, 
rušitev objekta (2) 

 

  Park na travniku nad obj. (1)  

    

Cvetje   Park   

    

DREVOREDI OB 
VSTOPNIH CESTAH 

   

Cesta proti Mostu 
na Soči 

 Drevored, obojestranski, kjer 
se da (1,2) 

 

  Zelenica  pod Metalflexom (1) 

  Drevored na desni strani 
ceste (4) 

 

    

Serpentina pri 
Ficovem klancu 

 Zasaditev z drevoredom na 
spodnjih straneh ceste (1) 

 

  Obsaditev z drevoredom, 
spodnji del obojestransko, v 
ovinku 1 drevo (3) 
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DOSADITEV DREVES NOVA UREDITEV ZAŠČITA DREVES 

  Zasaditev znotraj serpentine 
in drevored pod zgornjim 
delom (4) 

 

    

Cesta proti Peršetu  Obojestranski drevored (1)  

    

Cesta proti Sotočju  Enostranski drevored proti 
Sotočju, od ŠC do ČN (1,2,4) 

 

  Enostranski drevored  od ŠC 
do klanca proti Sotočju (1) 

 

  Pogozditev pobočja nad ČN (4) 

   

Cesta proti 
Zatolminu 

 Obojestranski drevored po 
Gregorčičevi do Zatolmina 
(1,3) 

 

  Skupine dreves na desno ob 
cesti do Zatolmina (4) 

 

    Obvoznica   Obojestranski drevored (4) 

  
 


