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Drugi Dan Hrvatskog liječničkoga doma, 30. siječnja 2021. godine 

Pandemija koronavirusom -19 i potresi u Zagrebu od 22. ožujka 2020. godine, 

usmjerili su aktivnost u obilježavanju drugog Dana HLD-a na mrežnu stranicu 

Hrvatskog liječničkog zbora www.hlz.hr 

 

Stjecajem okolnosti ove godine navršit će se stodeset godina da je Zbor liječnika 

kraljevina Hrvatske i Slavonije održao Izvanrednu glavnu skupštinu u prostorijama 

Hygienskog zavoda Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (koji se je nalazio u 

zgradi na Sveučilišnog trgu '1882. – 1919.) 27. svibnja 1911. godine, posvećenu 

gradnji liječničkog doma u Zagrebu. 

 

 

Zgrada Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

 

http://www.hlz.hr/
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Dr. Ivan Kosirnik 

 

Predsjednik dr. I. Kosirnik podijelio je riječ referentu za tu gradnju dr. Radenku 

Stankoviću (bio je tajnik Zbora liječnika kraljevina Hrvatske i Slavonije). 

 

'Dr. R. Stanković opisuje svrhu tog doma, njegov plan i daje približni nacrt 

doma. Sam dom bi imao da probudi veći kontakt izmedju kolega, sticaj vanjskih 

kolega, koji bi i u domu mogli stanovati za vrijeme svoga boravka u Zagrebu. 

Dom bi taj služio za naše znanstvene sastanke, imao bi biblioteku itd. a ujedno 

bi pružao i drugih udobnosti. Smatra, da bi se dalo tako udesiti, da bi taj mogao 

nositi zboru i profit u pripomoćnu blagajnu. Mjesto gdje da se gradi, bilo bi naj- 
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zgodnije pored sanatorija'. 

 

 

Dr. Radenko Stanković, dr. med. 

Međutim dr. M. Figatner ukazuje na rizike u mogućoj izgradnji liječničkog doma, a 

sumnja u tzv. Klupski život članova Zbora. 

'Dr. M. Figatner upozoruje na to, da zbor ima tek jednu četvrtinu ka- 

pitala za taj dom, a to je onda veoma riskantno. Brojevima dokazuje iz stanja 

blagajna prijašnjih godina, kako naš kapital slabo napreduje. Društveni život 

liječnika ne će se podići jednim domom ni malo, a tako zvani klubski život 

kod nas ne prosperira nigdje'. 

  

Dr. H. Loevi drži, da je zgodan teren i u Gajevoj ulici, pa da se tamo 

upita za cijenu. 

  

Iza toga se još povede debata, u kojoj sudjeluju dr. J. vit. Thierry, dr. P. 

Ćulumović, dr. M. Figatner, dr. D. Schwartz i dr. Z. Herzog, nakon koje se stvori 

i jednoglasno primi zaključak, da se dom gradi, a da se prije toga dobrovoljnim 

prinosima od strane liječnika poveća kapital zbora za 20.000 K; kada to bude 

postignuto onda se bude prešlo k gradnji doma. 
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Na to predsjednik dr. I. Kosirnik* zaključi skupštinu. 

 

'Prva pomoć kod nenadanih nesreća', sastavio dr. Ivan Kosirnik* liečnik dobr. 

Vatrogasnoga družtva zagrebačkoga, primarni liečnik u obćoj bolnici milosrdnih 

sestara u Zagrebu, itd. Uz pripomoć vis. Kr. Zemaljske vlade u Zagrebu, izdala 

zajednica hrv. – slav. dobr. vatrogasnih družtava, 

U Zagreb, 1891. godine 

Artistički zavod C. Albrechta 

Dr. Ivan Kosirnik ovu publikaciju priredio je na temelju istovrsnog priručnika prof. 

Johannesa Friedricha Augusta von Esmarcha (1823. – 1908.) uz autorovu suglasnost.   

Koristimo priliku obilježavanja Dana Hrvatskog liječničkoga doma, da našu javnost 

podsjetimo na sto-triedeset godina od objave ove vrlo korisne publikacije. Dr. Ivan 

Kosirnik bio je predsjednik Hrvatskoga sklizalačkog društva, član utemeljitelj 

Hrvatskoga sokola i Hrvatskoga planinarskoga društva. U svoje vrijeme jedan od 

najznačajnijih hrvatskih liječnika, i vrlo popularne javne osobe. Počiva u akradama na 

zagrebačkom groblju Mirogoju. 
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Iako je zaključak o gradnji doma bio jednoglasan prošlo je dobrih dvadeset-pet godina 

do ostvarenja ove ideje.  

Valja reći da je prikupljanje dobrovoljnih sredstava za gradnju doma marljivo 

nastavljeno. Međutim, Prvi svjetski rat s jedne strane, zaustavio je aktivnosti u pripremi 

izgradnje doma, a inflacija je s druge strane obezvrijedila do tada prikupljena sredstva.  

Nakon 1918., ulaskom u novu državnu tvorevinu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, 

Jugoslaviju od 1929., također je ideja o potrebi gradnje liječničkog doma tinjala, a 

osnutkom Zadruge za podizanje liječničkog doma u Zagrebu, 1930. krenulo se s mrtve 

točke. 

Na lanjskom prvom Danu Hrvatskog liječničkoga doma opisan je hodogram i bitni 

događaji do svečanog otvorenja Doma u subotu, 30. siječnja 1937. godine. 

Drugi Dan Hrvatskog liječničkoga doma 30. siječnja 2021. godine, past će u subotu, 

kao i prije 84 godine.  

Potres u Zagrebu od 22. ožujka 2020. godine u 6:24, kao i brojni koji su sljedili ranili 

su zgradu.  

Evo opisa događaja koji potpisuje prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., predsjednik 

HLZ-a objavljenog na mrežnoj stranici www.hlz.hr  
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Home / Obavijesti / Obavijest 

Obavijest 

Poštovane kolegice i kolege, 

Obavještavamo Vas da su u prostorima Hrvatskog liječničkog zbora do daljnjeg 

otkazana sva okupljanja uslijed epidemije COVID-19. Brojna su stručna društva HLZ-

a otkazala, odnosno odgodila svoje kongrese predviđene za ožujak, travanj, svibanj 

pa čak i lipanj. Također, Izvršni odbor HLZ-a omogućio je odgodu održavanja 

skupština podružnica i stručnih društava do kraja 2020. godine. 

Hrvatski liječnički zbor redovito prati preporuke Kriznog stožera Republike Hrvatske, 

Nacionalnog stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te postupa 

sukladno izdanim uputama kako bi se spriječilo daljnje širenje COVID-19 

koronavirusa. 

Nažalost, uslijed epidemije Zagreb su zatresli i snažni potresi u nedjelju 22. ožujka 

2020. gdje je došlo do određenih oštećenja. Kao što ste i upoznati, u potresu je 

najteže pogođeno središte grada, a zasad zabilježena šteta je velika. Potresi su 

izazvali niz oštećenja na kulturno-povijesnoj graditeljskoj baštini grada Zagreba. 

Oštećene su i brojne stambene zgrade, a štetu je nažalost pretrpjela i naša zgrada 

Liječničkog doma u Šubićevoj 9. Urušena su četiri dimnjaka na krovu zgrade radi 

čega smo bili prisiljeni zatražiti zatvaranje dovoda plina kako ne bi došlo do opasnosti 

od trovanja ugljičnim monoksidom. Trenutno smo u postupku izvida štete i procesa 

sanacije kako bismo u najkraćem mogućem roku sve mogli staviti u funkciju. 

 

U nastavku možete pogledati zabilježene fotografije naših prostora kao i vanjsku 

snimku snimljenu dronom. 

S poštovanjem, 

prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med. 

predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora 
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Manja oštećenja u prostorima HLZ-a uslijed novih podrhtavanja 

 

Poštovani, 

Uslijed novih podrhtavanja poslijednjih dana, a ponajviše poradi razornog potresa od 

29. prosinca 2020. koji je prije svega pogodio Sisačko-moslavačku županiju, 

zabilježena su i manja oštećenja u prostorima Hrvatskoga liječničkog zbora u 

Šubićevoj 9 u Zagrebu. 

U nastavku nekoliko fotografija. 

 

https://www.hlz.hr/wp-content/uploads/2020/12/hlz_logo2.png
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Želimo vjerovati da će 2021. godina omogućiti da se pandemija koronavirusa- 19, stavi 

pod nadzor i da se naviknemo na suživot, te da će bitne posljedice brojnih i razornih 

potresa u pogođenim dijelovima 'lijepe naše' bit sanirane.  

Pozdrav do trećeg Dana Hrvatskog liječničkoga doma, 30. siječnja 2022. godine 

 

Zvonimir Kaić 

 

 


