
Kalendar aktivnosti  
Saveza izviđača Hrvatske za 2013. godinu 

 
Kalendar aktivnosti je rađen prema kvartalima. 
 
Predviđa tri vrste aktivnosti: 
 
- Nacionalne aktivnosti - aktivnosti za koje Savez organizira i sufinancira održavanje, očekuje se sudjelovanje udruga članica 
- Preporučene aktivnosti - aktivnosti i datumi za koje se preporuča voditeljima sekcije za uvrštavanje u program rada sekcije 
- Državni blagdani i drugi važni datumi - državni blagdani i ostali važni datumi za obilježavanje. 
 

siječanj 2013 
- početak mjeseca, tokom trajanja zimskih školskih praznika, uobičajeno je predviđen za izviđačka zimovanja - višednevne 
aktivnosti udruga u planinarskim domovima. Zabava na snijegu i večernje uživanje s prijateljima uz toplu peć... Hmmm!  

 

Nacionalne aktivnosti 
- u siječnju nema predviđenih nacionalnih aktivnosti 

 
Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

27. siječnja Noć muzeja 
Prema izboru 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   

Načelnik za program 
Voditelji sekcija 

 
Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

1. siječnja Nova godina      

6. siječnja 
Bogojavljanje ili 

Sveta tri kralja 
     

 

veljača 2013 
- zimski mjesec predviđen za učenje novih znanja i vještina. Na proljeće ćemo to sve praktično probati, no već sada se treba 
početi pripremati.  

 

Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

2. - 3. veljače 
Seminar za 

operativne voditelje 
Selce 

Načelnici odreda 

Vođe družina 
Vođe jata / patrola 

  

Načelnik za 

naobrazbu 
Načelnik za program 

 

Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

22. veljače 
B.P. day - Dan 
promišljanja 

Prema izboru 
voditelja sekcije 

Svi uzrasti   
Načelnik za program 

Voditelji sekcija 

 

ožujak 2013 
- buđenje iz „izviđačkog zimskog sna“, počinju prve aktivnosti u prirodi, no oprezno... sunce je toplo, ali varljivo... lako se 
možemo prehladiti ako ne pazimo, možda bolje da ponovimo opremu i kako se obuči za izlete u prirodi...   

 

Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

2.-3. ožujka 
Savjetovanje 

odraslih voditelja 
Duga Resa 

Odrasli izviđački 

voditelji 
  

Predsjednik SIH-a 

Tajnik SIH-a 

16.-17. travnja 

Izviđačka liga - 

natjecanje za 
izviđače 

Pakrac Izviđači   

Koordinator tima za 

natjecanja 
O.I. „Pakra“       

23.-24. ožujka 

Izviđačka liga - 

natjecanje za 
izviđače / istraživače 

Lepoglava Izviđači / Istraživači   

Koordinator tima za 

natjecanja 
O.I.Lepoglava   

 
Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

1. ožujak 
Dan zaštite i 
spašavanja 

Prema izboru 
voditelja sekcije 

Svi uzrasti   Voditelji sekcija 

21. ožujka Dan šuma 
Prema izboru 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   Voditelji sekcija 

22. ožujka Dan voda 
Prema izboru 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   Voditelji sekcija 

 

Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

31. ožujak Uskrs      

 

 



 

travanj 2013 
- Uživajmo u proljeću i na suncu, aktivnosti u prirodi i izleti su u punom jeku, pravo vrijeme za probati što smo naučili o prehrani 
u prirodi...  

 
Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

27.-28. travnja 
Izviđačka liga - 
natjecanje za 

izviđače 

Split Izviđači   
Koordinator tima za 

natjecanja 

S.K. „Marjan“       

 

Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

22. travnja Dan planeta Zemlje 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   Voditelji sekcija 

 

Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

1. travnja Uskršnji ponedjeljak      

 

svibanj 2013 
- Ah, nikad dosta sunca i druženja s prijateljima na svježem zraku daleko od gradske gužve i smoga... Vrijeme je da se svi 
nađemo na Zborovanju Saveza, zabavimo se i pokažemo koliko nas ima...  

 

Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

25.-26. svibnja Zborovanje Saveza Krapina Svi uzrasti   
Glavni načelnik 
O.I. „Hrvatsko 

Zagorje“ 

 
Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

19. svibnja Dan izviđača 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   

Načelnik za program 
Voditelji sekcije 

31. svibnja 
Dan sporta 

Dan nepušenja 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   Voditelji sekcije 

 
Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

1. svibnja Praznik rada      

30. svibnja Tjelovo      

 

lipanj 2013 
- još malo i škola je gotova, počinje dugo toplo ljeto... ne smije nas ljeto uhvatiti nespremne, pripreme za ljeto su u punom 
zamahu. Idemo... ima posla. 

 
Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

15.-16. lipnja DION / DIV 
Prema odluci 

glavnog načelnika 
Izviđači / Istraživači   

Načelnik za 
natjecanja 

Izvršni organizator 

NAPOMENA: Predviđeno održavanje DION/DIV-a je vikend nakon zborovanja, što stvara opterećenje za putovanje ekipama. 

 
Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

22. lipnja 
Dan antifašističke 

borbe 
     

30. svibnja Dan državnosti      

 



 

 

srpanj 2013 
- sezona je izviđačkih logorovanja - ljetnih višednevne aktivnosti, uživanja u šumi ili na moru s novim i starim prijateljima, 
vrijeme da napokon praktično isprobamo sve ono što smo učili i uvježbavali tokom zime... gdje mi je ona maketa taborske 
kapije??? 

 
Nacionalne aktivnosti 
- nema predviđenih nacionalnih aktivnosti 

 

Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

1. srpnja Pristupanje RH u EU      

 

kolovoz 2013 
- još traju ljetne višednevne aktivnosti... ali vrijeme je i da se počnemo pripremati za novu sezonu... mladi voditelji trebaju 
obnoviti stara i steći nova znanja i vještine... 

 
Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

17.-25. kolovoza Šumska škola SIH-a 
Prema odluci 

glavnog načelnika 
Voditelji volonteri   

Načelnik za 
naobrazbu 

 
Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

5. kolovoza Dan pobjede      

15. kolovoza Velika Gospa      

 

rujan 2013 
- početak nove školske godine, ali i nove izviđačke sezone... novi članovi i još dosta aktivnosti za sve prije nego dođe zima... 

 

Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

14.-15. rujna Susreti brđana 
Prema odluci 

glavnog načelnika 
Odrasli volonteri   

Glavni načelnik 

Izvršni organizator 

21.-22. rujna 

Izviđačka liga - 

natjecanje za 
istraživače 

Prema odluci 

glavnog načelnika 
Istraživači   

Načelnik za 

natjecanja 
Izvršni organizator 

28.-29. rujna 
Jesenske igre 

poletaraca 
Po regijama Poletarci   Načelnik za program 

 

listopad 2013 
- Hajmo još malo iskoristiti jesen i njene blagodati, ne zaboravimo na plodove prirode koji nas čekaju u šumama...  

 

Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

5.-6. listopada 
Izviđačka liga - 
natjecanje za 

izviđače 

Prema odluci 
glavnog načelnika 

Izviđači   
Načelnik za 
natjecanja 

Izvršni organizator 

12.-13. listopada DIO 
Prema odluci 

glavnog načelnika 
   

Načelnik za 
natjecanja 

Izvršni organizator 

19.-20. listopada JOTA / JOTI 
Prema programskim 

uputama 
Svi uzrasti   

Načelnik za program 
Voditelji sekcija 

 

Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

31. listopada Dan štednje 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
   Voditelji sekcije 

 

Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

8. listopada Dan neovisnosti      

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



studeni 2013 
- počinje hladno vrijeme, no i sada imamo prilike zabaviti se i naučiti nešto novo. Gdje mi je analiza rada iz lipnja? Ne bih želio 
ponavljati iste greške i iste aktivnosti... Možda članovi imaju koju dobru ideju za zimovanje...  

 

Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

16.-17. studenog 

Izviđačka liga - 

natjecanje za 
istraživače 

Prema odluci 

glavnog načelnika 
Istraživači   

Načelnik za 

natjecanja 
Izvršni organizator 

 

Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

20. studenog Dan dječjih prava 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
Svi uzrasti   Voditelji sekcija 

 
Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

01. studenog Dan svih svetih      

 

prosinac 2013 
- Hladno je, no uskoro će zimski školski praznici, Božić i Nova godina. A i zimovanje je blizu... višednevna zabava s prijateljima 
na snijegu... super! 

 
Nacionalne aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

14.-15. prosinca Betlehemsko svjetlo 
Zagreb i prema 
izboru voditelja 

sekcije 

Svi uzrasti   
Načelnik za program 

Voditelji sekcija  

 

Preporučene aktivnosti 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 
organizatori 

5. prosinca Dan volontera 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
   Voditelji sekcije 

6. prosinca Sv. Nikola 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
   Voditelji sekcije 

31. prosinca Stara godina 
Prema odluci 

voditelja sekcije 
   Voditelji sekcije 

 

Državni blagdani i drugi važni datumi 

Datum održavanja Aktivnost 
Mjesto 

održavanja 
Sudionici Ciljevi aktivnosti Opis aktivnosti 

Odgovorni 

organizatori 

25. prosinca Božić      

26. prosinca Sveti stjepan      

 


