
1 
 

Treći Dan Hrvatskog liječničkoga doma, 30. siječnja 2022. godine 

Osamdeset peta obljetnica svečanog otvorenja HLD-a, u Šubićevoj 9, u Zagrebu, 

i njegovog nezaobilaznog služenja liječničkoj struci, 1937. – 2022. godine  

Pandemija koronavirusom -19 i potresi u Zagrebu od 22. ožujka, i 29. prosinca 2020. 

godine, usmjerili su aktivnost u obilježavanju trećeg Dana HLD-a na mrežnu stranicu 

Hrvatskog liječničkog zbora www.hlz.hr 

 

Zbor liječnika kraljevina Hrvatske i Slavonije održao je 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, u prizemlju su bile prostorije Hygienskog 

zavoda Mudroslovnog fakulteta 

 

http://www.hlz.hr/
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Dr. Ivan Kosirnik, predsjednik Zbora od 1897. – 1913., jedan od najpopularnijih 

liječnika u našoj sredini u svoje vrijeme, internist, ravnatelj bolnice Sestara 

milosrdnica, državni sanitetski vijećnik, gradski kotarski liječnik u Zagrebu kroz deset 

godina, vatrogasni liječnik, prvi predsjednik Hvatskog sklizalačkog društva, član 

utemeljitelj Hrvatskog sokola i Hrvatskog planinarskog društva, odlikovan naslovom 

kraljevog savjetnika  

 

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 između kolega, stjecaj 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. 
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Smatra, da bi se dalo tako udesiti, da bi taj mogaonositi zboru i profit u pripomoćnu 

blagajnu. Mjesto gdje da se gradi, bilo bi najzgodnije 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 kapitala 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. 

  

Na to predsjednik dr. I. Kosirnik zaključi skupštinu. 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.  
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Prvi svjetski rat je omeo  

nastavak aktivnosti u 

pravcu gradnje doma. 

Godine 1919. obnavlja se 

ideja, ovaj put nazvana 

osnivanjem centruma za 

svoje članove. Odbor 

zbora smatra osnutak 

takvog doma prijekom 

potrebom.  

Nakon 1918., ulaskom u 

novu državnu tvorevinu 

Kraljevinu Srba, Hrvata i 

Slovenaca, Jugoslaviju od 

1929., također je ideja o 

potrebi gradnje liječničkog 

doma tinjala. 

Dr. Farkaš predložio je na 

redovnoj mjesečnoj 

skupštini od 30. travnja 

1926. godine da se svi 

članovi koji žive u Zagrebu oporezuju sa sto dinara. Taj prijedlog je odbijen, kao i 

prijedlog dr. Grossmanna o gradnji zgrade u zajednici sa društvom „inžinira i 

arhitekata“, kako se je usprotivio dr. Farkaš, naglašavajući potrebu „neodvisnosti u 

vlastitom domu.“ 

 

 

 

 

 

             Liječnički vjesnik, 1919., BROJ: 9, VOLUMEN: 41. STR. 493, Rubrika „Razne vijesti“ 

 

 

 

 

 

             Liječnički vjesnik, 1919., BROJ: 12, VOLUMEN: 41. STR. 731, Rubrika „Razne vijesti“ 
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Dr. Janko Božić, predsjednik Zbora, 8. 2. 1930. – 30. 1. 1932., dermatovenerolog 
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Osnutkom Zadruge za podizanje liječničkog doma u Zagrebu 1930., krenulo se s mrtve 

točke. 

 

Dr. Janko Božić, predsjednik Zbora pozvao je na sastanak nekolicinu starijih članova 

na sastanak 10. ožujka 1930. godine. Dr. Vladimir Katičić, jedan od sudionika toga 

sastanka predložio je osnutak „naročite zadruge sa o. j. u tu svrhu. Taj prijedlog 

jednoglasno je primljen i taj je dan zapravo začeće našega Doma. Prisutni su 

potpisali odmah 294 zadružnih dijelova“. Konstituirajuća skupština zadruge slijedila je 

15. travnja 1930. godine, koja prima i odobrava pravila te izabire prvo ravnateljstvo. 

Godine 1931. zadruga već ima stotinu zadrugara sa 2450 udjela, a najjači zadrugari 

su Zbor i Komora. 
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Temeljnica Zadruge za podizanje liječničkog doma u Zagrebu Dr. Ivana Sobola iz 

Crikvenice, 15. 9. 1932., Arhiva HLZ-a 

„Na godišnjoj skupštini 1932. zadruga je objavila svoju prvu bilancu, već je 

zastupano 4412 udjela, već je posjedovala zemljište na kojem Dom danas stoji, koje 

je darovala općina grada Zagreba, zatražena je građevna dozvola, izabran je građevni 

odbor. Izrada nacrta povjerena je firmama: Požgaj-Cota, Kauzlarić i I. Fischer. Ocjenu 

nacrta izvršio je arhitekt Hribar. On je predložio nacrte firme Požgaj-Cota na 

prihvat i prema tome izradila je pomenuta tvrtka i detaljne nacrte“. 

Nakon više desetljeća od odluke liječnika da sagrade svoj Dom, 1933. godine je 

proveden arhitektonski natječaj na kojem je za izvedbu odabran projekt arhitekata 

Frane Cote i Zvonimira Požgaja. 

Cota, Frane, hrvatski kipar i arhitekt (Knin, 29. IX. 1898 – Zagreb, 19. I. 1951). Završio 

Akademiju u Beču (1924) i studij arhitekture u Zagrebu (1929). U oblikovanju pune 

plastike i reljefa, medalja i plaketa bio je na početku pod utjecajima bečke secesije i 

Meštrovića, potom se osamostalio i priklonio realizmu (Autoportret, Žena pri čitanju). 

Zastupao funkcionalističku arhitekturu; projektirao je javne i obiteljske kuće (vila u 

Vončininoj ul. u Zagrebu, vila Marangunić u Splitu). Izvor Leksikografski zavod 

Miroslav Krleža, Hrvatska enciklopedija 
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Požgaj, Zvonimir, hrvatski arhitekt (Zagreb, 16. III. 1906 – Zagreb, 11. XII. 1971). 

Arhitekturu diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1932 (D. Ibler). 

Nakon studija boravio u Parizu, a po povratku u Zagreb otvorio atelijer. Posebno se 

bavio projektiranjem javnih građevina (Hrvatski liječnički dom u Šubićevoj ulici 9, s F. 

Cotom, 1934; Matica hrvatskih obrtnika u Ilici 49, s A. Freudenreichom, 1937), vila 

(Botteri na Tuškancu 56, 1934) i crkava (Podsused, 1940; Knežija, 1942) u Zagrebu te 

kupališta, u kojima je ostvario povezanost arhitekture s krajolikom (Stubičke toplice, 

1957; plaža u Crikvenici, 1963; Šemnica kraj Krapine, 1965) te hotela (Adriatic u 

Omišlju, 1966). Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska enciklopedija 

Do gradnje ipak nije došlo jer je Gradska štedionica  u kojoj je bio uložen prikupljeni 

kapital došla pod uredbu štednih uložaka.  

Godišnja skupština 22. veljače 1934. donijela je novo razočaranje. Kruti zakon o 

taksama tražio je od zadrugara 133.000 dinara za darovano zemljište. Zemljište je 

vraćeno gradskoj općini, te zamoljena kupnja po povoljnoj cijeni. Dr. Lujo Thaller, 

gradski zastupnik uspio je isposlovati cijenu od 50 dinara za jedan hvat zemljišta, tj. 

ukupnu cijenu od 11.000 dinara, na koju je taksa bila 30.000 dinara.  

 

Prof. dr. Lujo Thaller, internist, prvi nastavnik povijesti medicine na Medicinskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Nakon novog niza peripetija, gradnja zgrade počinje 1. srpnja 1935. godine. Zbor i 

Komora nadalje su nabavljali udjele, a nova Štedna i pripomoćna zadruga liječnika 

predujmila je u nuždi potrebne nove.  
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Nacrt prizemlja Liječničkog dom u Zagrebu, postojeće stanje 
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Nacrt prizemlja Hrvatskog liječničkog doma. Postojeće stanje (1936. -1937.) 

Naglasak je na predavaonici i pratećim prostorima. Očitovanje potpisao dr. Vladimir 

Horvat, član ravnateljstva Zadruge za podizane liječničkog doma u Zagrebu. 

U svibnju 1936. godine, već se sele u nove vlastite prostorije Zbor, Komora i 

Štedna zadruga. Stanovi su svi iznajmljeni i preostaje uređenje knjižnice, 

predavaonice i uzgrednih prostorija. Kako nije bilo dovoljno sredstava za završetak 

ovih radova, izvanredna skupština 9. 11. 1936., ovlastila je vodstvo da podigne kod 

gradske štedionice amortizacioni zajam uz povoljne kamate. 

 

 

 

 

“Hrvatski dnevnik”, 28. siječnja 1937., str. 9., najavljuje otvorenje Hrvatskoga 

liječničkoga doma 

 

Liječnički dom svečano je otvoren dne 30. siječnja 1937. godine. Ovaj događaj 
najavljuju i u javnim glasilima. 
 
Tako “Hrvatski dnevnik” dne 28. siječnja 1937. objavljuje članak pod naslovom 
“Manifestacije hrvatskih liječnika na medicinskom, socijalnom, kulturnom i staleškom 
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polju” ispod kojeg je fotografija s naznakom “Dvorana za skupštine u Hrvatskom 
liječničkom domu”.  
Članak je datiran “Zagreb, 27. siječnja” i već u prvoj rečenici javlja  
"- U subotu 30. siječnja otvara se, kako smo izvijestili Hrvatski liječnički dom u 
Šubićevoj ulici…" 
 
 

Jutarnji list 31. siječnja 1937., javlja na 5. stranici o svečanom otvorenju Hrvatskog 
liječničkog doma. 

 

 
 

 

Nakon više desetljeća od odluke liječnika da sagrade svoj Dom, 1933. godine je 

proveden arhitektonski natječaj na kojem je za izvedbu odabran projekt arhitekata 

Frane Cote i Zvonimira Požgaja. 

 

Zgrada se ubraja među najbolja ostvarenja hrvatske funkcionalističke arhitekture 

internacionalnog stila, kako stoji u Rješenju Ministarstva kulture o upisu u Registar 

kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-1060.  
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Glavna godišnja skupština Zbora liječnika prvi put održana u prostorijama Hrvatskog 

liječničkog doma u Šubićevoj 9, 30. I. 1937. godine, s početkom u 19:00 
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Dr. Vladimir Katičić zaključuje „Ovaj će dan ostati crveno obilježen ne samo u 

historiji naše medicine, nego istovremeno predstavljati jedan međašnik u 

njenom razvoju!“ 

„Međutim ovaj Dom nije samo stvarni znak čvrste volje naše današnje generacije, on 

je i amanet našim potomcima, on je divan spomenik našega najstarijeg medicinskog 

središta na slavenskom jugu, u kojemu se usredotočuje cjelokupno stremljenje naše 

struke, iz kojega treba da se šire blagotvorne zrake njenog kulturnog i humanitarnog 

rada.  

Ovaj Dom neka bude kula u kojemu se kultivira medicinska etika i moral, u kojemu se 

brižno čuvaju i unapređuju njeni duhovni i materijalni interesi.  

Neka bude ovaj Dom simbol drugarske uzajamnosti i požrtvovnosti, veza između naša 

tri medicinska centra, uporište našemu podmlatku, sabiralište naših sljedbenika, u 

njemu neka nađu potpore naše udove i naša siročad!  
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Neka bude na diku našem Zagrebu i našem narodu.  

Neka je posvećen svijetlim umovima i naših velikana, uzvišenosti i plemenitosti našega 

zvanja i odlučnosti svih njegovih apoštola, da unaprijede zdravlje i blagostanje našega 

naroda. Neka Bog blagoslovi svaki pothvat, koji se u njemu zasnuje!“ 

 

Vrijeme je pokazalo da nisu pogriješili.  

Štoviše, Hrvatski liječnički dom košnica je svakog dana (naravno kada nije riječ o 

pandemiji) i čvrsta, neazobilazna točka brojnih stručnih društava HLZ-a.  

 

Spomen ploča u povodu završetka izgradnje Hrvatskog liječničkoga doma 
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Želimo vjerovati da će 2022. godina omogućiti da se pandemija COVID-19, stavi pod 

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

u pogođenim dijelovima 'lijepe naše' biti sanirane.  

Pozdrav do četvrtog Dana Hrvatskog liječničkoga doma, 30. siječnja 2023. godine, 

 

Zvonimir Kaić, Snježana  †Šain*, Mladen Perušić, Ivona Matišić, Željko Krznarić 

 

*Posvećeno uspomeni na preminulu Snježanu Šain, dr. med., suautoricu ovog 

istraživanja.  

Njezin doprinos u prikupljanju građe, osobito primarne, o izgradnji Hrvatskog 

liječničkog doma u Zagrebu, bio je bitan.  


