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Vabilo za medije 

IV IZZIV 2014 – Dober tek! 

Prvo soboto v maju (3.5.2014) bo že petič zapored potekal IV IZZIV. IV IZZIV je tradicionalni projekt, ki 

ga pripravlja državno vodstvo veje izvidnikov in vodnic skupaj z voditelji veje IV. Namenjen je vsem 

slovenskim izvidnikom in vodnicam (skavtom med 11. in 16. letom)  ter njihovim voditeljem.  

Prvi IV IZZIV je potekal leta 2010, ko so se vodi (manjše skupine skavtov) preizkusili v orientaciji in 

progi preživetja. Naslednje leto so se vodi udeležili velike poti preživetja in postali IV legende. Leto 

kasneje, na IV IZZIV-u 2012, so se vodniki in podvodniki preizkusili v manjših izzivih, v katerih so 

krepili spretnosti vodenja in timskega dela. Lansko leto je IV IZZIV potekal nekoliko drugače, zgodilo 

se je več manjših lokalnih izzivov, kjer so udeleženci ponovili skavtsko znanje in pridobili nova 

poznanstva.  

Geslo letošnjega IV IZZIVA je Dober tek!, s čimer želimo mladim skavtom sporočiti, kako je za vsakega 

posameznika pomemben zdrav življenjski slog. Geslo lahko razumemo na dva načina, kot pozdrav, ko 

se nekdo odpravi teči, ali pa kot voščilo pred jedjo. Letošnji IV IZZIV daje preko štirih manjših 

mesečnih izzivov posameznikom in vodom priložnost, da se okrepijo na štirih ključnih področjih: 

poskrbijo za zdravo prehrano, razmigajo svoje telo, si vzamejo čas za nekoga, ki je osamljen in se 

povežejo v skupni molitvi za določen namen. 

Vodi, ki so uspešno opravili vse štiri mesečne izzive, se bodo udeležili zaključnega izziva 3. maja, ki bo 

potekal v Ljubljani. Pričakujemo, da se ga bo udeležilo med 200 in 250 skavtov ter 50 voditeljev iz cele 

Slovenije. Zaključni dogodek se bo pričel v soboto, 3. maja, ob 9.00 uri na treh različnih lokacijah v 

Ljubljani (Rakovnik, Litostroj in Park Kodeljevo). Po skupnem uvodu na posamezni lokaciji bo vsak vod 

dobil zemljevid z označeno potjo. Na poti jih bodo čakale štiri obvezne točke (povezane z mesečnimi 

izzivi) ter neobvezne točke, ki se jih bodo udeležili po lastni želji. Vsi vodi bodo končali svojo pot ob 

15.00 na Ljubljanskem gradu, kjer bo skupni izziv ter nagovor načelnika in načelnice. 

Veseli bomo, če nas boste prišli obiskat in če boste o dogodku poročali v vašem mediju. Želimo si, da 

bi k zdravem načinu življenja, ustvarjalnosti in pobudništvu spodbudili še več mladih. Več informacij 

lahko najdete tudi na spletni strani http://veja-iv.skavt.net/zakljucni-izziv. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na elektronski naslov iv-izziv@skavt.net. Lepo vabljeni! 
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