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Početkom srpnja organizirali smo samostalno devetodnevno šumsko logorovanje u Bijeloj 

kod Daruvara. Ukupno je na logorovanju sudjelovalo 27 članova Odreda te nekoliko gostiju iz O.I. 

„Kamengrad“. Logorovanje je uspješno organizirano i izvedeno te smo samostalno napravili sve 

logorske objekte i pokazali znanje u pripremi i organiziranju šumskih logorovanja. 

 

Što se tiče natjecanja tijekom godine natjecalo se više ekipa različitih uzrasta. Dvije ekipe 

mlađih izviđača sudjelovale su na „Đeboreu“ gdje je jedna ekipa „Jazavci 2“ osvojila prvo mjesto u 

izradi zaklona. Jedna ekipa sudjelovala je na Državnom izviđačkom višeboju u Fužinama gdje je 

osvojila 7. mjesto u ukupnom poretku, čime je završila ligu 2015./16. u gornjoj polovici tablice. 

Dvije ekipe istraživača i mlađih brđana sudjelovale su na ZON-u u Zagrebu dok je jedna 

ekipa istraživača sudjelovala na Državnom izviđačkom orijentacijskom natjecanju u Fužinama gdje 

je osvojila 6. mjesto u konkurenciji od 12 ekipa. 

Ekipa brđana koju uz naše članove čine i članovi O.I. „Siniša Pavković“ iz Križa, te jedna 

članica O.I. „Pakra“ iz Pakraca natjecala se na tri natjecanja. Na „JIN JANG-u“ u Splitu osvojila je 

3. mjesto. Na 3. kolu međunarodnog natjecanja „Kup izviđačkog prijateljstva“ u Fužinama, a koje 

je ujedno bilo i nastavak tradicionalnog natjecanja „Lipsus“ ekipa je osvojila 1. mjesto u ukupnom 

poretku te je u trajno vlasništvo dobila prelazni pehar. Ekipa je godinu završila sa natjecanjem u 

Banja Luci na natjecanju „40. Novembarski susreti“ gdje je osvojila 2. mjesto. 

 

Tijekom proljeća 2016. godine četvero naših članova završilo je Regionalni tečaj za 

izviđačke voditelje, od kojih je troje uspješno tijekom ljeta završilo Šumsku školu SIH-a i time 

dobili licence za izviđačke voditelje. Na regionalnom tečaju imali smo i četiri svoja predavača. 

 

Tijekom protekle godine potpisali smo Ugovor o suradnji sa Crvenim križom iz Čakovca, te 

se ta suradnja ostvaruje i nadopunjuje kroz čitavo ovo vrijeme. U sklopu suradnje desetak naših 

članova sudjelovalo je u dvodnevnoj  vježbi „Potres 2016“ u Čakovcu. 

 

U listopadu 2016. godine po devetnaesti puta organizirali smo akciju „Ulicama Varaždina“ 

na kojoj je prisustvovalo 310 izviđača iz sjeverozapadne Hrvatske.  

U sklopu akcije „Ulicama Varaždina“ organizirano je prikupljanje potrepština za socijalnu 

samoposlugu Crvenog križa u Čakovcu, te im je poslije akcije uručena donacija. Također smo u 

sklopu akcije „Messengers of peace“ koju organizira WOSM donirali potrepštine u dom za 

nezbrinutu djecu „Nova budućnost“ u Varaždinu.  

 



Tijekom 2016. godine provodili smo projekte "Izviđači i priroda - ekologija u praksi" 

podržan od strane grada Čakovca, „Izviđačka eko djela uče djecu što priroda bi htjela“ podržan od 

strane Varaždinske županije te "Scout Search - snalaženje u prostoru - u gradu i prirodi" podržan od 

strane grada Varaždina. 

 

UZ IZVIÐAČKI POZDRAV 
      BUDI PRIPRAVAN!                              

 
       načelnik Odreda: 

                                        
                 -Miroslav Komes- 
 


