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SPOROČILO ZA MEDIJE ZA TAKOJŠNJO  OBJAVO! 

Bled, 30. december 2015 

5712 obiskovalcev na Bledu sklenilo Olimpijski krog varnosti, uspel je poskus 

Guinnessovega  rekorda  

Na Bledu je po podatkih organizatorjev kar 5712 registriranih obiskovalcev, sicer pa še veliko več, pozdravilo 

slovenske olimpijce in sklenilo Olimpijski krog varnosti -  Prireditev, ki so jo organizirali Turizem Bled, zavarovalnica 

Adriatic Slovenica in  Olimpijski komite Slovenije, se bo poskušala vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov – Olimpijsko 

baklo je dvignil tudi predsednik republike Slovenije Borut Pahor  

Bled, 30. december 2015 - zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS), Turizem Bled in Olimpijski komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez (OKS -ZŠZ) so poskrbeli za nepozabno prireditev na Bledu. Ob 18. uri je tisoče obiskovalcev s prižigom lučk 

sklenilo Olimpijski krog varnosti okrog jezera, kar šteje za uspešen poizkus Guinnessovega rekorda, saj so organizatorji 

zabeležili kar 5712 registriranih obiskovalcev, okrog jezera pa se je zbralo še veliko več udeležencev. Ali bo rekord 

potrjen, bo znano najprej po dveh mesecih. 

Izjemni dogodek je na Bled privabil množico gostov, potekal pa je v znamenju prijateljstva, v olimpijskem duhu in 

druženja s slovenskimi vrhunskimi športniki, kandidati za poletne olimpijske igre Rio 2016. Nosilcem olimpijskih medalj in 

drugim športnikom iz Kluba slovenskih olimpijcev se je pridružil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.   

Prireditev se je pričela s tekom okrog jezera z olimpijskima baklama, ki sta ju nosila Brigita Bukovec, dobitnica srebrne 

olimpijske kolajne iz Atlante 1996 in bronasti iz Barcelone 1992, Jani Klemenčič. Tekla sta iz Zake, vsak po svojem bregu 

jezera in tako dala znamenje obiskovalcem, da so sklepali krog in prižigali lučke. S srečanjem na Promenadi sta tako 

sklenila Olimpijski krog varnosti, kar so obeležili z velikim ognjemetom nad jezerom. Olimpijsko baklo je dvignil tudi 

predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je dejal, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko in vsem zaželel 

srečno v novem letu.  

»Šport bo Slovence povezoval, da bomo enotni in nam dajal novo upanje, tudi v olimpijskem letu,« je dejal predsednik 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec. 

»S skupnimi močmi smo ustvarili nekaj nepozabnega, Olimpijski krog varnosti. Prepričan sem, da je to pravi uvod v 

olimpijsko leto, ki bo polno uspehov!« je povedal Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice AS. Vsi udeleženci 

prireditve so odlično nezgodno zavarovani in tudi zavarovalnica Adriatic Slovenica je postavila rekord, saj je zavarovala 

vse obiskovalce prireditve.  

Direktor Turizma Bled Jaka Ažman: "Turizem Bled je z dogodkom Krog Prijateljstva pričel že leta 1999, tako, da je letos ta 

tradicionalna prireditev potekala že kar 17-ič zapored. Posebno smo veseli, da smo na Bledu prvič pozdravili našo 

olimpijsko vrsto za Rio 2016  in pokazali, da smo Slovenci enotni.« Obenem se je zahvalil kar 120 prostovoljcem, ki so 

pripomogli k uspehu prireditve. Udeležili so se je tako domači kot tuji gosti, ki jih je pritegnil ta izjemni dogodek. 

»Posebna zahvala gre OKS-u in zavarovalnici Adriatic Slovenica, ki sta vse to omogočila,« je dodal Ažman.   

»Prireditev sta Turizem Bled in občina Bled obogatila s pestrim programom« je ponosno povedal župan občine Bled 

Janez Fajfar in se zahvalil organizatorjem ter obiskovalcem. Ti so navdušeno pozdravili slovenske športnike, med 

katerimi so številni favoriti za olimpijske kolajne. Obiskali so Praznično zimsko vas in se še dolgo v večer zabavali na 

koncertu Ylenie Zobec. 

»Vedno smo za, ko gre za rekorde,« je dodal glavni pobudnik in soorganizator dogodka, Boštjan Jenko, direktor 

marketinga v zavarovalnici. AS je že od leta 1993 veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije. »V AS-u smo izredno 
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ponosni, da s svojimi zavarovanji skrbimo za večjo varnost slovenskih vrhunskih športnikov. Prav zanje razvijamo 

posebna zavarovanja, ki jim ob poškodbah omogočajo najkakovostnejšo medicinsko oskrbo in kar najhitrejše okrevanje.« 

#  #  # 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez; Adriatic Slovenica d. d.;  Turizem Bled 

Dodatne informacije:  

Turizem Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 

Tel.: 04 5780 500, M: 041 625 566 (Anja Šmit) 

E-mail: info@dzt.bled.si 

www.bled.si  
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AS Odnosi z javnostmi 

M:  051 601 109 (Olga Pejovič)  

E-mail: pr@as.si  

www.as.si   www.as-skupina.si 

 

 

mailto:info@dzt.bled.si
http://www.bled.si/
mailto:pr@as.si
http://www.as.si/
http://www.as-skupina.si/

