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Spoštovani, 

Organizacijski odbor Pokljuka v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav že vrsto let organizira 

ogled biatlonskih tekmovanj za otroke iz vse Slovenije. V februarju bo na Pokljuki potekalo  

največje zimsko-športno tekmovanje v zgodovini Slovenije - svetovno prvenstvo v biatlonu. 

Kljub zdravstvenim razmeram želimo, da bi lahko nadaljevali s krepitvijo športnega duha med 

najmlajšimi in skupaj z njimi spodbujali najboljše biatlonske športnike sveta. Zato vas vabimo, 

da se nam pridružite ob virtualnem navijanju za biatlonske junake in junakinje na IBU 

svetovnem prvenstvu v biatlonu 2021 Pokljuka, ki bo potekalo preko aplikacije Zoom.  

 

Vaša udeležba nam veliko pomeni, zato vam v nadaljevanju pošiljamo datume, ob katerih lahko 

šole oz. vaši učenci in učitelji sodelujete na virtualnem navijanju: 

• Sreda, 10. 2. 2021, 15.00 mešana štafeta, s prenosom preko aplikacije Zoom 

začnemo ob 14.30 

za učence z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški 

potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in 

Posavske statistične regije 

 

• Petek, 12. 2. 2021, 14.30 šprint moški, s prenosom preko aplikacije Zoom 

začnemo ob 14.00 

za učence z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški 

potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in 

Posavske statistične regije 

 

• Torek, 16. 2. 2021, 12.05 posamično ženske, s prenosom preko aplikacije Zoom 

začnemo ob 11.40 

za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, 

Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: 

Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel 

 

• Četrtek, 18. 2. 2021, 15.15 štafeta mešanih dvojic, s prenosom preko aplikacije 

Zoom začnemo ob 14.45 

za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, 

Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: 

Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel 

http://www.biathlon-pokljuka.com/
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KAJ VAM PONUJAMO? 

• Virtualni ogled tekme IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki 

• Izkušnjo virtualnega navijanja »v živo« preko ekranov na prizorišču svetovnega 

prvenstva (otroci oz. navijači se bodo lahko videli tudi v direktnem televizijskem 

prenosu) 

• Navdihujoč uvodni program in zabavne dodatne vsebine 

 

POTRDITEV UDELEŽBE 

Če se odločite, da boste izkoristili priložnost brezplačnega ogleda tekme preko Zoom aplikacije, 

lahko vašo šolo ali izbrane razrede prijavite k navijanju najkasneje do petka, 5. 2. 2021 (za 

ogleda 10. in 12. 2.), oziroma četrtka, 11. 2. 2021 (za ogled 16. in 18. 2.). 

Za prijavo je potrebno izpolniti prijavnico, ki jo pošiljamo v prilogi, in jo poslati na elektronski 

naslov events@biathlon-pokljuka.com do dogovorjenega roka. Hkrati s prijavo vam 

pošiljamo tudi splošne pogoje udeležbe, ki med drugim vsebujejo splošna pravila obnašanja 

pri ogledu preko Zoom aplikacije in so dostopna tudi na www.triglav.si/pokljuka.  

Z namenom, da vam olajšamo pridobivanje izjav staršev oz. skrbnikov za prijavo njihovih otrok 

na dogodku virtualnega navijanja »v živo« preko Zoom aplikacije in prikazom na ekranih na 

prizorišču svetovanega prvenstva ter v televizijskem prenosu, prilagamo tudi vzorec izjave, ki 

jo lahko predložite v izpolnitev staršem oz. skrbnikom vaših učencev. Izjave staršev so 

namenjene izključno vaši evidenci učencev oz. staršev ali učiteljev, ki jim boste posredovali 

povezavo za virtualni ogled dogodka.  

Po oddani prijavi boste na elektronski naslov šole prejeli povezavo za ogled tekme preko Zoom 

aplikacije. Povezavo nato posredujete učiteljem in staršem oz. skrbnikom otrok, ki bodo z 

izpolnjeno izjavo izrazili interes za udeležbo otroka za prijavo na virtualno navijanje za 

biatlonske junake in junakinje.  

Število mest je omejeno, zato velja, kdor prej pride, prej navija! 

PRIJAVA 

(do 5. 2. oz. 11. 2.) 
events@biathlon-pokljuka.com 

 

PROGRAM 

Za šolarje smo poleg ogleda tekme pripravili tudi pester spremljevalni program z glasbenimi 

gosti in natečajem Naj navijaški transparent.  

Ura  Program 

30 min pred 

začetkom 

tekme 

Pozdravni nagovor 

Predstavitev discipline in slovenskih tekmovalcev 

Intervjuji s slovenskimi biatlonci  

Glasbeni gost presenečenja  

Razglasitev rezultatov natečaja Naj navijaški transparent  

http://www.biathlon-pokljuka.com/
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Tekmovanje Spremljanje tekmovanja preko računalnikov, telefonov ali tablic z 

dodatnimi informacijami in skupnim navijanjem s pomočjo uradnega 

napovedovalca. 

Predvajanje gledalcev preko aplikacije Zoom na velikem zaslonu na 

prizorišču (vidnost tudi v televizijskem prenosu) 

 

NATEČAJ »NAJ NAVIJAŠKI TRANSPARENT«  

Mlade navijače vabimo k izdelavi navijaških napisov ali izdelkov, s katerimi bodo virtualno 

spodbujali naše biatlonce. Navijače vabimo, da jih med navijanjem pokažejo na svojih ekranih 

oziroma vgrajeni kameri in bodo vidni tudi na prizorišču na Pokljuki. 

Vabimo vas, da otroci z navijaškimi napisi ali izdelki sodelujejo tudi v natečaju za »Naj navijaški 

transparent«. Slike izdelkov skupaj z izpolnjeno prijavnico pošljejo na events@biathlon-

pokljuka.com. Slike se bodo v skladu s Pravili natečaja Naj navijaški transparent objavile na 

Facebook strani Biathlon Pokljuka (www.facebook.com/BiathlonPokljuka), kjer bo potekalo 

glasovanje z všečki za najboljši navijaški transparent po mnenju Facebook publike. Tri najbolj 

všečkane bomo nagradili s knjigo Zaklad pokljuških škratov ter praktično nagrado 

Zavarovalnice Triglav.  

Najboljše tri transparente izbere tudi strokovna žirija. Nagrajenci bodo znani v posebnem 

programu pred tekmovanjem in bodo prav tako prejeli nagrade, in sicer knjigo Zaklad 

pokljuških škratov ter praktično nagrado Zavarovalnice Triglav. 

Zavarovalnica Triglav bo nekaj fotografij nagrajenih transparentov delila na svojih profilih na 

družbenih omrežjih. 

Pravila natečaja Naj navijaški transparent prilagamo temu navodilu, s katerim seznanite 

starše, dostopni pa bodo tudi na Facebook strani Biathlon Pokljuka 

www.facebook.com/BiathlonPokljuka. 

 

ZAKLAD POKLJUŠKIH ŠKRATOV 

Pokljuški škrat Jurček je nova maskota Pokljuke in bo delal družbo pokljuškemu gamsu 

Janezu. Pokljuški škrat Jurček promovira odličnost in svetovnost biatlona ter je glavni junak 

nove slikanice Zaklad pokljuških škratov. 

Slikanica je plod dela slovenskih ustvarjalcev, mladinskega pisatelja Žige X. Gombača in 

ilustratorja Gorazda Vahna. Zaklad pokljuških škratov je zgodba o tem, kako so škratje s 

složnostjo premagali urok uničevanja narave. Spodbuja nas, da naravo varujemo in 

raziskujemo njene skrivnosti, tudi pravljični svet pokljuških škratov, ki so varuhi pokljuškega 

zaklada in navdušeni telovadci.  

Več o slikanici lahko preberete na https://www.pokljuka2021.si/sl/svetovno-prvenstvo-

2021/maskota/.  

 

http://www.biathlon-pokljuka.com/
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DODATNE INFORMACIJE 

Organizacijski odbor Pokljuka 

Poslovna cona A 37 

4208 Šenčur 

Telefon: 071 229 954 

E-mail: events@biathlon-pokljuka.com  

 

PRILOGE 

- Splošni pogoji sodelovanja na Virtualnem ogledu tekme IBU svetovnega prvenstva v 

biatlonu 2021 na Pokljuki 

- Prijavnica za šole (poslati na events@biathlon-pokljuka.com) 

- Predlog izjave za starše oz. skrbnike otrok, ki se bodo udeležili Zoom ogleda (zbira 

šola), predlagamo, da ob posredovanju izjave staršem oz. skrbnikom otrok 

posredujete tudi Splošne pogoje sodelovanja na Virtualnem ogledu tekme IBU 

svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter Pravila natečaja Naj navijaški 

transparent 

- Prijavnica za »Naj navijaški transparent« 
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