OPISI ŠOLSKIH POTI
Novi Svet – 1. razred
Učenci izstopijo skozi glavni vhod/izhod stavbe in pred parkiriščem stavbe zavijejo desno na stopnice ob
stavbi, ki jih vodijo na pešpot do bloka. Previdno prečkajo pot med blokom in samopostrežno trgovino ter ob
robu parkirišča nadaljujejo pot do prehoda. Površine za pešce niso posebej označene, zato morajo biti še
posebej previdni! Regionalno cesto Šk. Loka – Železniki prečkajo na dobro označenem (dodatno) osvetljenem
prehodu za pešce na JZ strani šole (pred Gigacomom). Po pločniku nadaljujejo pot do matične šole. Učenci 1.
in 2. r prihajajo iz JV na Novem svetu v spremstvu učiteljic.
Sorška cesta, Demšarjeva cesta
Učenci previdno hodijo ob levem robu cestišča, prečkajo brv preko Selške Sore in pot nadaljujejo mimo PGD
Škofja Loka (Studenec) do prehoda za pešce na Spodnjem trgu. Previdno prečkajo cestišče in se po stopnicah
povzpnejo na Mestni trg. Tam hodijo ob hišah trga, ponovno po brvi prečkajo Selščico, mimo avtobusne
postaje, kjer pravilno prečkajo cesto na semaforiziranem prehodu za pešce pri Pošti in po pločniku odidejo v
šolo.
Lahko tudi s Sorške ceste zavijejo po stopnišču proti ZD na Koširjevo cesto in nadaljujejo pot kot je opisano pri
naslednji točki.
Koširjeva cesta, Stara cesta
Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste, mimo ZD Škofja Loka, po pločniku do ceste Šk. Loka – Zminec,
previdno prečkajo cesto na prehodu pri nekdanjem SGP Tehnik (CONA 30), nadaljujejo po peš poti preko
avtobusne postaje in prečkajo cesto na semaforiziranem prehodu za pešce pri Pošti. Po pločniku odidejo do
šole.
Puštal
Učenci pravilno hodijo ob robu ceste (po levi), previdno mimo Glasbene šole, kjer je zaradi napačno parkiranih
vozil hoja lahko nevarna. Od Glasbene šole ŠK. Loka nadaljujejo pot po pločniku preko mostu čez Poljanščico,
previdno prečkajo cesto na Spodnjem trgu (pri Foto Šturm, CONA 30), ker je prehod na ovinku je preglednost
slabša. Pot nadaljujejo po klancu do Upravne enote, prečkajo Mestni trg tako, da hodijo ob hišah trga,
prečkajo brv in mimo avtobusne postaje, prispejo na semaforiziran prehod za pešce pri Pošti. Po pločniku
odidejo v šolo.
Spodnji trg, Fužinska ulica
Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste in previdno ter pravilno prečkajo cesto na Spodnjem trgu pri Foto
Šturm ali pri Špitalski cerkvi, potem gredo čez Mestni trg ob hišah trga, previdno mimo avtobusne postaje, na
semaforiziranem prehodu za pešce pri Pošti prečkajo cestišče in po pločniku odidejo v šolo.
Grajska pot
Učenci se spustijo na Poljansko cesto in hodijo po pasu za pešce, mimo upravne enote na Mestni trg.
Poljanska cesta, Kopališka ulica
Učenci prečkajo cesto na ravnini in hodijo izjemoma po desnem robu ceste v smeri proti mestu, ker je tam
varneje. Previdno prečkajo cesto na prehodu za pešce pri večstanovanjski hiši (Poljanska cesta 9), uporabijo
površine - pas za pešce, nadaljujejo pot do Mestnega trga in preko njega do šole.

Vincarje
Učenci pravilno hodijo po pločniku mimo tovarne Unitech. Na koncu pločnika je potrebna posebna previdnost,
ker ni urejenih površin za pešce in prometa tovornih vozil v tovarno. Predlagamo, da pot nadaljujejo po
pločniku preko Nunskega vrta in po Blaževi ulici. Če nadaljujejo po cesti, previdno prečkajo cesto pri brvi čez
Selščico, jo prečkajo in gredo po peš poti po Novem Svetu ter nadaljujejo po poti, kot iz stavbe 1. r.
Kamnitnik, Tavčarjeva cesta, Potočnikova ulica, (Partizanska cesta)
Učenci pravilno hodijo po levi strani ceste, sledi križišče (NEVAREN DEL POTI), kjer prečkajo cesto čez prehod
za pešce in nadaljujejo pot po pločniku (začetek Partizanske ceste) ter nato odidejo med bloki po pešpoti za
Domom zveze borcev do tržnice, nato previdno prečkajo Šolsko ulico, kjer po pločniku nadaljujejo pot do šole.
Mestni trg, Cankarjev trg, Kapucinski trg, Blaževa ulica, vozači rednih avtobusnih linij
Učenci hodijo ob hišah trga, previdno nadaljujejo pot mimo avtobusne postaje, na semaforiziranem prehodu
za pešce pri Pošti prečkajo cestišče in po pločniku odidejo v šolo.
Cesta talcev/Virlog/Stara Loka, Groharjevo naselje, Šolska ulica
Do Groharjevega naselja učenci pravilno hodijo po levi strani cestišča oz. po pločniku. Svojo pot nadaljujejo po
pešpoti skozi Groharjevo naselje ali po pločniku na V naselja, do Partizanske ceste, pri samopostrežni trgovini
previdno prečkajo cesto. Posebna previdnost je potrebna pri hoji med stolpnicami po parkirišču, saj ni
posebnih površin za pešce. Svojo pot nadaljujejo po pešpoti mimo šolskega igrišča na Šolsko ulico, kjer hodijo
po pločniku do šole.
Pod Plevno, Kidričeva cesta
Previdno hodijo po levi strani cestišča po odseku Suške ceste, nato:
1) Nadaljujejo pot po klancu do Plevne in mimo Petrola do semaforiziranega križišča s prehodom za
pešce, kjer prečkajo cesto in po pločniku nadaljujejo pot mimo Gorenjske banke (PARKIRIŠČE) in
Knjižnice do Šolske ulice.
2) Zavijejo na Koširjevo cesto in nadaljujejo, kot je opisano za Koširjevo cesto.
Papirnica, Pevno
Učenci previdno hodijo po levi strani cestišča v smeri mimo Elektromarketa (iz smeri Papirnica), vse dokler ne
pridejo do novejšega odseka ceste, kjer pot nadaljujejo po pločniku. Iz smeri Pevno previdno hodijo po široki
bankini. Ko prispejo do Groharjevega naselja, pot nadaljujejo, kot je opisano zgoraj. Organiziranega šolskega
prevoza ni.
Crngrob
Iz smeri Crngrob ni zagotovljenega šolskega prevoza. Zato hodijo učenci po levi strani cestišča proti vasi
Dorfarje. Tam na avtobusnem postajališču vstopijo na avtobus Kranj-Škofja Loka in izstopijo na avtobusni
postaji Škofja Loka.
POZOR! Pot od/do AP Zminec (Bodovlje – »Podpurfelca«) – NI NOBENIH POVRŠIN ZA PEŠCE!
Učenci, ki se v šolo in iz šole vozijo z rednimi avtobusi, žal, nimajo varne poti od AP v Zmincu do Bodovelj oz.
Podpurflce (in obratno), zato naj bodo na svoji šolski poti še posebej previdni. Tu ni urejene nobene "Varne
šolske poti", ki bi jo lahko uporabljali.
Za prihod v šolo in odhod domov so otroci (in ostali občani) prisiljeni uporabljati prometno površino, ki ni
namenjena pešcem – cesto Zminec – Podpulfrca ali krožno krožišče in obvoznico preko viadukta Bodovlje,
pri čemer so izpostavljeni veliki nevarnosti v prometu.
Skupaj s PP Škofja Loka smo pozivamo Občino k ureditvi te izpostavljene točke.

