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Slovenska bakla na poti v Tokio 2021 
 

 Scenarij obiska bakle v Občini Logatec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodja projekta v Občini Logatec:  

Klemen Trpin, predsednik ŠZ Logatec  

GSM: 041 995 444 

E-mail: szlogatec@gmail.com 

 

Kontaktni podatki pomočnice vodje: 

Ga. Jelka Kožman, tajnica ŠZ Logatec 

GSM: 030 435 924 

E-mail: szlogatec@gmail.com 
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1. Osnovni podatki  
 

Datum:  

torek, 18. maj 2021  

 

Čas:  

Od 8:30 do 11:45  

 

Lokacija glavnega prizorišča: 

Večnamensko športno igrišče pri Športni dvorani Logatec, Šolska pot 4a, 1370 Logatec 

 

 

Električni priključek:  

Elektrika bo pripravljena na športnem igrišču. Napihljiv obok se postavi preko tekaške steze. Pagodo 

in zastave se postavi na igrišče iz tartan podlage.  

 

Kontakt hišnika Športne dvorane:  

Franci Pristopnik, 031 740 292, franci.pristopnik@logatec.si  

 

mailto:franci.pristopnik@logatec.si
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2. Scenarij prireditve 
 

8:30 – 8:45 – Slovenska bakla na OŠ Tabor v Gorenjem Logatcu  

- Učenci jo ponesejo po šoli ter predstavijo simbolni pomen bakle ostalim učencem v šoli  

 

8:45 – Pričetek prenosa Slovenske bakle do glavnega prizorišča  

- Slovensko baklo prenesejo učenci OŠ Tabor do Večnamenskega športnega igrišča pri Športni 

dvorani Logatec, (po pločniku ob glavni cesti, pot je označena na priloženem zemljevidu) 

- Pot bakle gre tudi mimo treh enot Vrtca Kurirček (Tabor, Tičnica, Centralne enote), otroci s 

transparenti spremljajo povorko, ki so jih pripravili tekom tematskega pogovora o Olimpijskih 

igrah 

- Sprevod gre mimo Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, ki jo je načrtoval Jože Plečnik, 

obvezno je potrebno sprevod zajeti ob tej kapeli 

- Ob poti je tudi Trg pri cerkvi sv. Nikolaja Logatec , ki jo je potrebno ujeti v fotografski objektiv 

 

9:30 – pričetek glavne prireditve na Večnamenskem športnem igrišču v Dolenjem Logatcu   

- Govorniki: 

o G. župan Berto Menard 

- Gostje: 

o Vasja Rupnik, Tekaško smučarski klub Logatec 

o Samo Gostiša, Smučarsko skakalni klub Lovci na daljave Logatec 

- Twirling kluba Logaških mažoret pospremi g. župana na športno igrišče 

- Otroci OŠ Tabor in predstavniki klubov, govor župana ter nastop mažoret spremljajo izven 

športnega igrišča na primerni distanci 

- Po govoru župana še en nastop Twirling kluba Logaških mažoret 

 

9:45 – 10:30 – Tek z baklo na Večnamenskem športnem igrišču pri Športni dvorani Logatec 

- Učenci OŠ 8 talcev 

- Predstavniki ŠZ Logatec 

- Predstavniki klubov oziroma društev 

- Ekipe se menjajo na 2 minuti 

- Vsaka ekipa naredi en krog 

- Slikanjem pod napihljivim obokom 

 

10:20 – Slikanje z baklo pri Tollazijevi štirni  

- Župan Občine Logatec ali predstavniki ŠZ Logatec 

 

10:30 – Jamarsko društvo Logatec 

- Spust z baklo v jamo Gradišnico  

https://www.logatec.si/index.php/za-obiskovalce/kulturna-dediina/450-logatec-spominska-kapela-padlim-v-1-svetovni-vojni
https://www.logatec.si/index.php/za-obiskovalce/kulturna-dediina/355-logatec-cerkev-sv-nikolaja
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10:55 – Planinsko društvo Logatec  

- Slikanje z baklo na Razgledišče pod Srnjakom 

 

11:15 – ŠD Hotedršica 

- Slikanje z baklo pri zemljankah v Hotedršici 

- Slikanje z baklo pri Tomažinovem mlinu v Hotedršici 

- Tek z baklo od zemljank do Tomažinovega mlina 

 

3. Pot bakle 
 

Učenci hodijo po pločniku.  

Uradno vozilo OKS se pelje pred kolono po pločniku s signalno lučjo.  

 

Povezava do elektronskega zemljevida:  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ijnILigpXQOdLzYlb0DIQIShgzBlqrgc&ll=45.9136159

7329603%2C14.2160492&z=16  

 

 

 

https://www.hribi.net/trenutne_razmere/slo/razgledisce_pod_srnjakom_nad_logatcem-919m/26/8068
https://www.logatec.si/index.php/za-obiskovalce/kulturna-dediina/352-hotedrica-zemljanke
https://www.logatec.si/index.php/za-obiskovalce/kulturna-dediina/351-hotedrica-tomainov-mlin
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ijnILigpXQOdLzYlb0DIQIShgzBlqrgc&ll=45.91361597329603%2C14.2160492&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ijnILigpXQOdLzYlb0DIQIShgzBlqrgc&ll=45.91361597329603%2C14.2160492&z=16
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4. Spremstvo policije 
 

Del poti kjer bodo učenci OŠ Tabor nesli Slovensko baklo gre po ozkem pločniku in sicer:  

- Lokalna zbirna cesta LZ 227 151 (Notranjska cesta) od Poštnega vrta do pokopališča  

- Lokalna krajevna cesta LK 228 191 (Šolska pot) od pokopališča do Športnega igrišča 

Na tem cestnem odseku smo zaprosili policijo da bdi nad kolono otrok, ki bodo nesli baklo ter poskrbi 

za umirjanje prometa. Cestna na tem odseku ne bo zaprta.  

 

 

5. Nosilci bakle 
 

Vse nosilce bakle bomo vnesli preko obrazca v seznam https://bakla.olympic.si/prijavnica  do 15. 

maja.   

Prijavljenih je 130 nosilcev Slovenske bakle. 

 

 

Ime ekipe Čas teka 

OŠ 8 talcev 1 9:40 

OŠ 8 talcev 2  9:42 

OŠ 8 talcev 3 9:44 

OŠ 8 talcev 4 9:46 

OŠ 8 talcev 5 9:48 

OŠ 8 talcev 6 9:50 

ŠZ Logatec 9:52 

RK Zvezda Logatec 9:54 

BŠD Logatec 9:56 

PZUTS Logatec 9:58 

ŠD Baron 10:00 

https://bakla.olympic.si/prijavnica
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Lokostrelsko društvo Logatec 10:02 

Športno kinološko društvo Logatec 10:04 

Triatlon klub Logatec 10:06 

SSK Lovci na daljave 10:08 

KK Logatec 10:10 

OK Logatec 10:12 

TSK Logatec 10:14 

ŠD Tek je lek 10:16 

NTK Logatec 10:18 
 

- Kdor ni prijavljen se prireditve ne more udeležiti 

- Prosimo, da se držite točne časovnice in ste pri prijavni službi vsaj 10 minut pred predvidenim 

terminom 

- Strogo je potrebno upoštevati priporočila NIJZ 

o Nošenje obrazne maske ko ni mogoče držati priporočene distance 2 metra 

o Razkuževanje rok  

o Prepovedano zadrževanje v skupini večji od 50 oseb 


