
 

»Sklenimo olimpijski krog varnosti« 

 Edinstvena priložnost, da s slovenskimi olimpijci postavite Guinnessov rekord  

Bled, 22. 12. 2015) Turizem Bled, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in 

zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) pripravljajo zadnji dan leta 2015 mega dogodek Olimpijski 

krog varnosti na Bledu. Guinnessov rekord in udeležba članov Kluba slovenskih olimpijcev pri 

Olimpijskem komiteju Slovenije ter olimpijskih kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Rio de 

Janeiru in njihovo druženje z navijači bodo v sredo, 30. decembra 2015, lepa priložnost za družine, 

športne navdušence, domače in tuje goste, da si ogledajo zanimiv dogodek, ki bo popestril 

novoletno dogajanje na Bledu. Vsi ste vabljeni k sklenitvi Olimpijskega kroga varnosti okrog 

Blejskega jezera. 

30. 12. bodo na Bledu skušali postaviti Guinnessov rekord v največjem številu ljudi, ki istočasno 

prižgejo svetlobno palico.  

Kaj se bo dogajalo 30. decembra na Bledu? 

Prireditev se bo začela ob 15.30. V posameznih štirih conah okoli jezera se bo odvijal zabavni 

program z glasbo, nagradnimi igrami, olimpijskim kvizom, pozdravili pa bomo tudi športnike oz. 

nosilce olimpijskih medalj.  Ob 17.00 se bo začelo razvrščanje obiskovalcev okoli jezera, 

Bukovčeva in Klemenčič bosta nosilca olimpijske bakle  

Predvidoma ob 17.45 bosta iz Zake okoli jezera krenili dve olimpijski bakli. Eno bo nosila Brigita 

Bukovec, atletinja, ki je na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti osvojila srebrno olimpijsko medaljo v 

teku čez ovire, po drugi strani pa jo bo nesel  Jani Klemenčič, nekdanji veslač in dobitnik bronaste 

olimpijske medalje iz Barcelone leta 1992. 

Ko bosta tekla mimo ljudi, vsak prime za roko svojega soseda in sklenili bomo olimpijski krog varnosti 

okoli jezera. Tek bosta zaključila ob 18.00 uri na promenadi. 

Ob 18.00 bomo ob poku treh raket prižgali vsak svojo svetlobno palico in jo visoko v zraku držali vse 

do začetka čudovitega ognjemeta. Nato se bomo odpravili na promenado, kjer se bodo po slovesnih 

govorih ob 19.15 na splavu premierno predstavili kandidati za olimpijsko reprezentanco Slovenije Rio 

2016. 



Pot okrog jezera bo razdeljena na štiri območja 

Krog okrog Blejskega jezera bo razdeljen na štiri cone (glavna cona A bo na promenadi, B v Mlinem, C 

v Veliki Zaki in D v Mali Zaki oziroma Regatnem centru), kjer se bo udeležence skušalo čim bolj 

enakomerno razporediti. Na posamezni coni  bo treba na info točki pustiti natisnjeno prijavnico, ki  so 

jo udeleženci prejeli po e-pošti in prejeli bodo svetlobno palico, s katero bomo opravili poizkus 

postavitve Guinnessovega rekorda. 

Do posameznih CON se bo mogoče pripeljati z brezplačnim avtobusom ali se do njih sprehoditi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postavitev Guinnessovega rekorda 

Naziv Guinnessovega rekorda: »Most people lighting a glowstick simultaneously« »Največje  število 

ljudi, ki ISTOČASNO prižge svetlobno palico«.  Dosedanji rekord 3.712 ljudi, doseženo v Indiana 

Fever in Fani (ZDA) v Indianapolis, Indiana, ZDA, 6. junij 2015. Za postavitev rekorda mora istočasno 

prižgati svetlobno palico na Bledu več kot štiri tisoč ljudi. 

"V trenutku, ko bosta Brigita in Jani pritekla na promenado in se bosta bakli združili, se bodo sprožile 

predvidoma tri rakete z glasnim pokom. To je znak, da udeleženci v zrak dvignejo prižgane svetlobne 

palice. Svetlobne palice morajo biti dvignjene visoko v zraku sicer vse do začetka ognjemeta 

(predvidoma dve minuti).  

 

Kratka navodila za obiskovalce: Kako bomo postavili Guinnessov rekord 

Da bomo skupaj postavili Guinnessov rekord v največjem številu ljudi, ki istočasno prižgejo svetlobno 

palico, posredujemo navodila, ki jih je potrebno natančno upoštevati. 

1. Obvezna prijava:  

- Vsi, prijavljeni prek www.as.si/olimpijskikrog, oddajte natisnjeno prijavnico, ki ste jo 

prejeli po e-pošti, na info točki v določeni coni in prejeli boste svetlobno palico. 

2. Svetlobne palice še NE PREPOGIBAJTE, ker bo zasvetila. 

3. V coni sledite navodilom za razporejanje obiskovalcev, ki jih bodo posredovali 

organizatorji.  

4. Ko za vami po cesti pritečeta Brigita Bukovec ali Jani Klemenčič z olimpijsko baklo, primite za 

roke soseda in sklenili bomo krog varnosti okoli jezera. 

5. Ob znaku rakete (predvidoma ob 18.00 uri) prepognite svetlobno palico, jo pretresite in 

dvignite v zrak. 

6. Držite svetlobno palico visoko v zrak do začetka ognjemeta (predvidoma 2 minuti). 

7. Opravili smo poizkus postavitve Guinnessovega rekorda.  

 

 

 

 

 

 

 



Še vedno je čas za obvezne prijave na www.as.si/olimpijskikrog 

S prijavo na uradni spletni strani dogodka si zagotovite: 

- sodelovanje v postavitvi Guinnessovega rekorda, 
-  50 % popust za vožnjo z vlakom  
- brezplačno svetlobno palico,  
- brezplačno nezgodno zavarovani  za primer smrti in invalidnosti pri Adriatic Slovenici.  

 

Na prijavnici  lahko tudi izberete, s katerim slovenskim olimpijcem bi želeli skleniti krog. Vsak od 

navedenih je imel na voljo 240 prostih mest. Športniki bodo na voljo tudi za fotografiranje in 

avtograme. 

 

Udeleženci varni in zavarovani v krogu varnosti 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica bo poskrbela, da bodo vsi prijavljeni udeleženci  v Olimpijskem krogu 

varnosti na Bledu  brezplačno nezgodno zavarovani  za primer smrti in invalidnosti. 

Ugodnosti za udeležence 

Udeleženci olimpijskega kroga, ki bodo proti Bledu potovali z vlakom, bodo imeli ta dan 50-odstotni 

popust na vozovnice, na železniški postaji v Lescah pa bodo prestopili na avtobus, ki jih bo brezplačno 

pripeljal na Bled.  

S prijavo prek spletne strani www.as.si/olimpijskikrog  sodelujete tudi v nagradnem žrebanju, v 

katerem bomo izžrebali družino, ki bo za vse družinske člane prejela izbrane artikle olimpijske 

kolekcije, kot jo bodo v Riu nosili slovenski olimpijci. 

 

Predstavitev kandidatov za Rio  

Dogajanja pa s tem še ne bo konec. Ob 19. uri bodo na splavu na Blejskem jezeru predstavili člani 

Kluba slovenskih olimpijcev  ter kandidati za olimpijsko reprezentanco Slovenije, ki bodo ta dan 

podpisovali pogodbe z OKS. 

Miroslav Cerar, Iztok Čop, Katja Koren Miklavc, Urška Hrovat, Alenka Dovžan, Brigita Langerholc 

Žager, Tadeja Brankovič Likozar, Tomaž Razinger, Alenka Bikar, Petra Robnik, Vlado Bojovič , Saša 

Golob, Bojan Ropret, Tomaž Tomšič, Janez Demšar, Janez Mlinar, Robert Kerštajn, Janez Gorjanc, 

Milena Kordež, Ana Kobal, Ivo Čarman, Metka Jerman Šenica, Tomas Globočnik, Aleš Mušič, Brane 

Benedik, Jože Klemenčič, vsi člani Kluba slovenskih olimpijcev, se bodo srečali z aktualnimi 

olimpijskimi kandidati za nastop na igrah v Riu. Med njimi se bodo na glavnem odru na Promenadi 

predstavili jadralec Vasilij Žbogar, Benjamin Savšek in Peter Kauzer, ki v kajaku in kanuju na divjih 

vodah spadata med resna kandidata za olimpijski odličji, gorska kolesarka Tanja Žakelj in številni 

drugi. 

 

http://www.as.si/olimpijskikrog


Kako na Bled? Jasno, z vlakom. 

Vsem, ki se boste na dogodek 30. decembra na Bled pripeljali z vlakom, Slovenske železnice 
omogočajo kar 50 % popusta za vožnjo z vlakom. Popust velja za obe smeri, samo 30. decembra 
2015, na blagajni Slovenskih železnic pa ga lahko uveljavljate ob predložitvi potrdila o prijavi na 
dogodek Olimpijski krog varnosti. 

Z železniške postaje Lesce Bled je ob spodaj določeni uri zagotovljen tudi brezplačni avtobusni 
prevoz na do prizorišča na Bledu, po prireditvi pa prevoz z Bleda do železniške postaje Lesce Bled.  

Brezplačni avtobusni prevoz z železniške postaje Lesce Bled do prizorišča je zagotovljen za prihod 
vlaka:  

 iz Ljubljane, Dobove in Maribora, ki prispe na železniško postajo Lesce Bled ob 15.42:  

 odhod vlaka iz smeri Maribor: 12:48 uri (ICS 17/2408), prihod v Lesce Bled ob 15.42 

 odhod vlaka iz smeri Dobova: 12:11 uri (2262/2408), prihod v Lesce Bled ob 15.42 

 odhod vlaka iz smeri Ljubljana: 14:45 uri (4208), prihod v Lesce Bled ob 15.42 

Brezplačni avtobusni prevoz s prizorišča (postaja bo na parkirišču pod hotelom Krim pri Športni 
dvorani) do železniške postaje Lesce Bled je zagotovljen za odhod vlaka:  

 iz železniške postaje Lesce Bled proti Mariboru, Dobovi in Ljubljani ob 19.58 in 20.36:   
 

 vrnitev vlaka proti Mariboru:  
19:58 uri (MV 315/2002), prihod v Maribor ob 23:22 
20:36 uri (2417/604), prihod v Maribor ob 01.16 

 

 vrnitev vlaka proti Dobovi: 
19:58 uri (MV 315/MV 411), prihod v Dobovo ob 22:42 
20:36 uri (2417/2283), prihod v Dobovo ob 23:55 

 

 vrnitev vlaka proti Ljubljani: 
19:58 uri (MV315), prihod v Ljubljano ob 20:23 
20:36 uri (2417), prihod v Ljubljano ob 21:34 

 

Če pa slučajno pridete z avtom, vas čakajo brezplačna parkirišča 

Za vse obiskovalce dogodka olimpijski krog varnosti 30. decembra 2015 bodo na Bledu organizirana 

naslednja brezplačna parkirišča: 

- glavni parkirišči P1 SELIŠE in P2 LIP   
- manjša parkirišča P:  

o pri Vrtcu Bled 
o pri OŠ Bled 
o Infrastruktura 
o pri železniški postaji Bled 
o v Veliki Zaki 
o v Mali Zaki 
o Mlino 
o pri športni dvorani (pod hotelom Krim) 



 

Brezplačni avtobusni prevoz od parkirišča do posamezne cone 

Obiskovalci bodo razporejeni v eno izmed štirih con okoli Blejskega jezera:  

1. Cona A: promenada 
2. Cona B: Mlino  
3. Cona C: Velika Zaka 
4. Cona D: Mala Zaka 

 
Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz od parkirišča do posamezne cone. Avtobus bo opravljal 

krožno vožnjo okoli jezera od 15.00 do 17.00 od parkirišč do posameznih con ter od 18.00 do 19.00 iz 

posameznih con do parkirišč.  

Avtobusna postajališča bodo: 

- pri parkirišču SELIŠE 

- pri parkirišču LIP 

- pri pokopališču – OŠ Bled 

- pri parkirišču v Veliki Zaki 

- pri parkirišču v Mlinem 

- pri parkirišču v Mali Zaki (relacija s P2) 

 

Prometna ureditev  

Zaradi pričakovanega velikega števila obiskovalcev bo na dan dogodka veljala posebna prometna 
ureditev. Veljal bo enosmerni krožni promet, ki bo potekal v smeri Prešernove ceste, Rečice, 
železniške postaje, Velike Zake, Mlina in nazaj proti Prešernovi cesti.  
 

 



Vreme in promet  

V sredo se nam obeta sončno vreme brez padavin s temperaturami do 5 C. Vseeno organizator 

priporoča topla oblačila ter primerno obutev. 

Zaradi pričakovanega velikega števila obiskovalcev vas prosimo, da se na pot odpravite pravočasno.  

Že vnaprej se zahvaljujemo za udeležbo in potrpežljivost na dogodku! 


