
Povijest skautizma u Splitu 

  

  

U Hrvatskoj se već 1914. godine formiraju skupine 
učenika u tadašnjim gimnazijama koje sprovode 
aktivnosti i metode skautizma. Skautski savez na nivou 
Hrvatske formira se 1924. godine. U Splitu skautizam 
osnivaju gimnazijalci Velike realke 1920. godine pod 
vodstvom Nikše Stefaninija, a pod nazivom družbe 
"Modri trokut".   Izbijanjem II. svjetskog rata organizacija 
prestaje s radom. 1950. godine točnije 10. studenog, na 
inicijativu predratnog skauta gosp. Mirjama Tecilazića, 
dobivena je suglasnost  

za osnivanje prve izviđačke družbe "Ivo Lola Ribar" koja tada od 
učenika Osnovne škole "Manuš" formira 3 patrole izviđača 
"Lav", "Tigar" i "Leopard", čija je tradicija do danas očuvana u 
Skautskom klubu "Split". 
Tim činom nastavljen je rad skautske organizacije, po istim 
programskim sadržajima i metodama, nažalost uz određene 
ideološke barijere koje su priječile uključenje u Svjetski skautski 
pokret, a kojem smo prirodno pripadali.  No, unatoč tome, 
zahvaljujući prvenstveno vrijednim entuzijastima koji su stavljali 
naglasak na suštinu stručnog rada s djecom u prirodi, 

  

 

izviđačka organizacija Splita, kao i Hrvatske, u dugom nizu godina potvrdila je svoju vitalnost i ispravnu 
temeljnu orjentiranost. To je naročito došlo do izražaja prilikom ponovnog uključenja u svjetsku 
skautsku obitelj WOSM 1993. kada smo kontaktima sa skautima Europe i svijeta mogli usporediti i 
spoznati vrijedne programske i organizacijske dosege hrvatskog izviđaštva-skautizma, a pri tome su 
jedinice iz ovog grada držale visoko mjesto.  

Ubrzo, 14. travnja 1951. prva izviđačka četa, zbog velikog 
interesa naših najmlađih sugrađana prerasta u Izviđački 
odred "Split" iz kojeg se kasnije generiraju i druge izviđačke 
jedinice u gradu. 8. siječnja 1956. Odred izviđača "Marjan" 
nastaje odvajanjem dviju četa iz jedinice "Split", a ubrzo, 
25. ožujka 1956. i prva pomoračka  jedinica Odred izviđača 
pomoraca "Jadran". 20. veljače 1960. godine osnovan je 
Odred izviđača pomoraca "Mirko Kaliterna" (sada 
"BRODOSPLIT"), 3. ožujka 1963. 

  

 
Odred izviđača "Duško Mrduljaš" (sada "MEJE"), 22. prosinca 1962. Odred izviđača pomoraca "Velimir 
Škorpik" (sada "SPINUT"), 22. prosinca 1979. godine Odred izviđača "Bratstvo -jedinstvo" (kasnije 
"MARKO MARULIĆ"), 198 Odred izviđača "Henrik Znidarčić-Riko", 20. ožujka 1999. Odred izviđača 
"PRIJATELJI". Organizacija se brzo širi po splitskoj okolici i Dalmaciji: u Kninu 1952., Omišu 1954.g., 
Nehaju 1956., Mravincima 1958., Kaštelima 1956., Trogiru 1956., Bolu 1958., Milni 1959., Vinišću 1959., 
Klisu 1960., Vrsinama 1961., Zadru 1956., Šibeniku 1956., Vranjicama 1961.  

 

 


