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IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana rada 

od 01.01.2014. do 31.12.2014. god. 
 
 

Tijekom proteklog razdoblja održana je akcija upisa novih članova u svim družinama. 

Članovi su bili raspoređeni u tri organizaciona oblika i to 1. družinu "IVBUZ" na II. osnovnoj 

školi, 2. družinu “VENERA” na V. osnovnoj školi i OŠ Trnovec te klub brđana "ORION". 

Ukupno je u SIH za 2014. god. registrirano 50 članova. 

 

Izviđački se program za izviđače mlađeg uzrasta i poletarce tijekom navedenog 

razdoblja provodio zadovoljavajuće što potvrđuje priznatih 7 prvih letova, 1 drugi let, 2 treća 

leta te 1 prvi list. Pored obaveznog programa članovi su svladavali i neobavezni program i 

osvojili ukupno 7 vještarstva za izviđače te 25 vještina za poletarce. 

 

Tijekom proteklog razdoblja organizirano je tradicionalno četverodnevno zimovanje 

na Kalniku (20 članova), 4 jednodnevna izleta (Čakovec- 18 članova, Grebengrad-Čevo – 6 

članova, Grebengrad – 31 član te Ljepotama Međimurja – 27 članova), 1 dvodnevni izlet ( 

Štrumpfov zavičaj- 16 članova), Noć muzeja, akcija „Sveti Niko gradom luta“, akcija čišćenja 

Dravske Park šume te akcija „Betlehemsko svjetlo“. Također, sudjelovali smo na akciji 

„Igrajmo se zdravo“ u Zagrebu, Jesenskom okupljanju izviđača na Kalniku te IX. Memorijalu 

7. GB „Pume“ na kojem je naša ekipa osvojila 2. mjesto u orijentacijskom crossu. U svibnju 

smo sudjelovali na Zborovanju SIH-a u Koprivnici gdje je ekipa „Vjeverice- Termiti“ osvojila 

2.mjesto u sportskim igrama istraživača i 3.mjesto u orijentacijskom crossu, a ekipa „Tigrovi“ 

3.mjesto u disciplini šator. Odred je također bio na tradicionalnom odredskom desetodnevnom 

logorovanju u Vrsaru koje je organizirano u suradnji s Odredom izviđača „Hrvatsko Zagorje“  

iz  Krapine i na kojem je sudjelovalo 10 članova Odreda. 

 

U listopadu 2014. godine po sedamnaesti puta organizirali smo akciju „Ulicama 

Varaždina“ na kojoj je prisustvovalo 250 izviđača iz 12 izviđačkih udruga. U sklopu akcije 

 



„Ulicama Varaždina“ održana je i akcija JOTA koja je izvedena u suradnji s Radio klubom 

Međimurje.  

 

Osim izleta i akcija, petero naših članova sudjelovalo je na Savjetu odraslih voditelja u 

Crikvenici u sklopu kojeg se održao i sabor SIH-a, jedna naša članica sudjelovala je na 40. 

Svjetskoj skautskoj konferenciji u Ljubljani te smo se medijski predstavili u emisijama VTV 

televizije i radija Megaton.  

 

UZ IZVIÐAČKI POZDRAV 
      BUDI PRIPRAVAN!                            

      
 
 

       načelnik Odreda: 
                                        

               -Miroslav Komes- 
 

 


