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

Početkom godine na III. OŠ u Čakovcu osnovana je nova družina „Pozoj“. Članovi su bili 

raspoređeni u četiri organizaciona oblika i to 1. družinu "IVBUZ" na II. osnovnoj školi, 2. 

družinu “VENERA” na V. osnovnoj školi, 3. družinu „POZOJ“ na III. osnovnoj školi u 

Čakovcu te klub brđana "ORION". Ukupno je u SIH za 2015. god. registrirano  60  članova. 

 

Tijekom navedenog razdoblja priznato 10 prvih letova, te  2 druga leta. Pored 

obaveznog programa članovi su svladavali i neobavezni program i osvojili ukupno 27 

vještarstva za izviđače, 51 vještinu za poletarce te dvije specijalnosti. 

 

Tijekom proteklog razdoblja organizirano je tradicionalno četverodnevno zimovanje 

na Kalniku (28 članova), 4 jednodnevna izleta (Kumrovec i Tuheljske toplice – 40 članova, 

Drava – 33 člana, Grebengrad – 102 člana, te Dvorci Hrvatskog zagorja – 47 članova), 2 

dvodnevna izleta ( Belecgrad- 26 člana i Bedekovićeve grabe – 25 članova), akcija „Sveti 

Niko gradom luta“, te akcija „Betlehemsko svjetlo“. Također, sudjelovali smo na akciji 

čišćenja u sklopu „Zelene čistke“, Izviđačkom križnom putu u Krapini, akciji „Let, let, let“ u 

Zagrebu te akciji „Krapini za rođendan“ u Krapini. U svibnju smo sudjelovali na Zborovanju 

SIH-a u Rijeci (32 člana). Četvero članova Odreda sudjelovalo je na „Savjetovanju odraslih 

voditelja“ u Crikvenici,  jedan je naš član sudjelovao na Regionalnom susretu brđana u Srbiji, 

te je troje članova sudjelovalo na Svečanoj akademiji SIH-a u Zagrebu.  Odred je također u 

suradnji s ostalim odredima iz regije „Sjever“ organizirao desetodnevnu „Smotru regije 

Sjever“ u Legradu na kojoj je sudjelovalo 26 članova odreda.  

 

Dvije ekipe sudjelovale su na orijentacijskom natjecanju „JIN-JANG“ gdje je ekipa 

„Atomski mrav“, koju uz naše članove čine i članovi O.I. „Siniša Pavković“ iz Križa, osvojila 

 



1. mjesto u ukupnom poretku, dok je ekipa „Termiti“ bila 10. Ekipa „Atomski mrav“ također 

je sudjelovala na „Kupu izviđačkog prijateljstva“ u Banja Luci gdje je osvojila 3.mjesto u 

ukupnom poretku. Ekipa mlađih izviđača „Jazavci“ sudjelovala je na „Đeboree-u“ gdje je 

osvojila 2. mjesto u ukupnom poretku i na orijentacijskom natjecanju u Kutini gdje je osvojila 

11. mjesto u ukupnom poretku.  

 

U lipnju 2015. godine, zajedno s O.I. „Lepoglava“ organizirali smo DIV i DION u 

Lepoglavi. Ekipa „Jazavci“ osvojila je odlično 3.mjesto na DIV-u.  

 

U listopadu 2015. godine po osamnaesti  puta organizirali smo akciju „Ulicama 

Varaždina“ na kojoj je prisustvovalo 280 izviđača iz sjeverozapadne Hrvatske. U sklopu 

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

klubom Međimurje. 

Odred je dobio i jednog dužnosnika Saveza izviđača Hrvatske pa je tako naš starješina 

imenovan za Predsjednika Vijeća SIH-a na mandat od tri godine. Također od prošle godine 

imamo svoju predstavnicu i zamjenika člana u Savjetu za mlade grada Varaždina gdje naša 

članica obnaša dužnost zamjenice predsjednice. 

Tijekom 2015. godine sa svojim projektima javljali smo se na mnoge natječaje za 

financijska sredstva pa je tako projekt „Izviđači i priroda – ekologija u praksi“ podržan od 

strane Varaždinske županije i Hrvatske elektroprivrede, dok smo financijsku potporu dobili 

od SIH-a za organiziranje Jesenskih igara poletaraca regija Sjever i Centar te od grada 

Varaždina za tradicionalnu akciju „Ulicama Varaždina“. Osim navedenih financijskih potpora 

tijekom organiziranja regionalne Smotre značajnu potporu u hrani dobili smo uz pomoć 

roditelja članova kojima se iskreno zahvaljujemo. 

 

UZ IZVIÐAČKI POZDRAV 
      BUDI PRIPRAVAN!                            

      
 
 

       načelnik Odreda: 
                                        

               -Miroslav Komes- 
 

 
 


