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V sklopu obsežne popotresne obnove se 
je mesto Ljubljana na pobudo župana 
Ivana Hribarja leta 1897 odločilo, 

da ob vznožju grajske vzpetine na južnem 
koncu tedanjega Cesarja Jožefa trga (oziroma 
od 1919. Krekovega trga) zgradi gasilski dom 
z dvorano za javne prireditve 
v nadstropju. Na javni na-
tečaj se je odzvalo več tujih 
arhitektov, a ker sta prvona-
grajenca, brata Mauvrinij in 
Carol Hinträger, za izdelavo 
izvedbenih načrtov posta-
vila previsoko ceno (3500 
goldinarjev), je delo za 2000 
goldinarjev dobil ljubljanski mestni arhi-
tekt Ciril Metod Koch. Graditi so začeli 18. 
julija 1898, a ko so odstranili lesene barake 
bizoviških peric za shranjevanje perila, se je 
na grajskem pobočju pokazala razpoka, in 
kmalu je začela po hribu polzeti zemlja ter 
zasula del temeljev. Zato so morali postaviti 
visok kamnit varovalni zid, kar je podražilo 
gradnjo. Ta je bila končana 30. septembra 
1899, ko so v lepi neorenesančni zgradbi s 
strešnim stolpičem prostore poleg prosto-
voljnega gasilskega društva dobili še reše-

valna postaja, policijska stražnica, stražniška 
kasarna ter uprava mestnega vodovoda in 
elektrarne. Zato je stavba dobila ime Mestni 
dom.
Velika dvorana z odrom v prvem nadstropju 
je bila namenjena društvom, v njej je 12. 

aprila 1913 ljubljanskim dija-
kom in študentom o jugoslo-
vanskem vprašanju predaval 
pisatelj Ivan Cankar. Med 
letoma 1920 in 1924 je tu 
delovalo Slovensko mari-
onetno gledališče, ki ga je 
vodil pionir slovenskega 
lutkarstva Milan Klemen-

čič. Po temeljiti prenovi 1984. so se v stavbo 
Mestnega doma vrnili lutkarji, člani leta 
1948 ustanovljenega Lutkovnega gledališča 
Ljubljana. Ti so 1987. na podstrešju uredili 
tudi lutkarski muzej in v strešnem stolpiču 
namestili uro z lutkama Martina Krpana in 
njegove kobilice, ki se prikažeta vsake tri 
ure. Ob vnovični preureditvi podstrešja je 
stavba 2003. dobila še oder pod zvezdami. V 
osrednji dvorani v prvem nadstropju pa od 
1932. nastopajo ljubiteljski igralci Šentjakob-
skega gledališča Ljubljana. Boris Dolničar

M
orda je 
bil konec 
prejšnjega 
tedna kdo 
malce pre-
senečen, 

ko je po Ljubljanici zaplula 
hrvaška jadrnica – lošinjska 
pasara. A vendar ni šlo za 
neupoštevanje arbitražnega 
sporazuma med Slovenijo in 
Hrvaško, ampak za pred-
stavitev bogastev Lošinja, 
otoka, ki ga obišče največ 
Slovencev. Še zlasti so hoteli 
lošinjski turistični veljaki, 
ki so se zbrali na ljubljanski 
obali, pri Makalonci, Sloven-
ce povabiti na ekstremno 
kolesarsko tekmo v spustu 
Mercedes-Benz Mountain 
Bike World Cup Lošinj. Ta 
bo od 19. do 22. aprila, gre 
pa za izjemno tekmo, edino 
v svetovnem pokalu s ciljem 
na obali, na rivi. Spust bo 
zelo zahteven, na predvideni 
stezi sta trenirala svetovna 
prvaka Loic Bruni in Mi-
randa Miller.
Lošinj se promovira kot otok 
vitalnosti in aktivnega do-
pusta. Najnovejše raziskave 
kažejo, da raste delež ljudi, 
ki na otok prihajajo prav 
zaradi športnih aktivnosti, 
ki jih omogoča. Tako je ob 
zadnji anketi kar 35 odstot-
kov vprašanih povedalo, 
da je njihov osnovni motiv 
šport, rekreacija, zabava, 
prav toliko jih prihaja zaradi 
novih izkušenj in doživetij, 
preostali pa samo zaradi 
sonca in morja.
Zaradi tega pravzaprav niti 
ni čudno, da je Lošinj otok 
z največ slovenskimi gosti. 
»Lani so Slovenci ustvarili 
rekordno število prenočitev 
in upamo, da bo tako tudi 
v prihodnje,« je poveda-

la predstavnica Hrvaške 
turistične organizacije v 
Sloveniji Metka Bradetić, 
direktor Turistične organi-
zacije mesta Mali Lošinj Da-
libor Cvitković pa je dodal, 
da smo Slovenci posebno 
prisotni v obdobjih pred 
sezono in po njej, in to zato, 
ker smo radi aktivni in ker 
Lošinj tudi v tem času veliko 
ponuja.
Poleg zanimive športne po-
nudbe ima Lošinj zanimivo 
pomorsko dediščino in del te 
je bila tudi lošinjska pasara, 
ki je zaplula po Ljubljanici. 
Mali Lošinj je bil edino me-
sto na vzhodnem Jadranu, 
kjer so gradili jadrnice, ki so 
jih uporabljali tako za regate 
kot za izlete in ribolov. Iz 
teh jadrnic 
je potem na-
stala hrvaška 
tekmovalna 
jadrnica tipa 
L-5, ki jo je 
projektiral 
Lošinjec 
Anton 
Martinolić. Na osnovi starih 
fotografij, ki so prikazovale 
regate pasar v malološinjski 
luki, in s pomočjo original-
nih načrtov so izdelali dve 
lošinjski tekmovalni regatni 
pasari. Ena od njiju je zaplula 
po Ljubljanici. Tina Horvat

Ni šlo za neupoštevanje 
arbitražnega sporazuma 
med Slovenijo in Hrvaško. 
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Zgradbo ljubljanskega 
Mestnega doma so 
postavili leta 1899.

V stavbi zdaj 
domujeta Lutkovno 
in Šentjakobsko 
gledališče. 
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Aprila se bodo na Lošinju pomerili kolesarji v 
spustu za svetovi pokal. FOTO: TURIZEM MALI LOŠINJ

Lošinj je otok z največ 
Slovenci. FOTO: ARHIV DELA

Uporabniki spletnega turističnega portala Trip Advisor so s 
svojimi ocenami hotelov, restavracij in turističnih zanimivosti 
povedali svoje. Naj destinacija v evropskem in svetovnem 
merilu je Pariz, sledita mu London in Rim. V deseterici naj-
boljših svetovnih destinacij so še indonezijski otok Bali, grška 
Kreta, Barcelona, Praga, Marakeš, Istanbul in New York.

Ni ga čez Pariz

Lošinj je hrvaški 
otok, ki ga obišče 
največ 
Slovencev.

V stolpiču je ura z 
lutkama Martina 
Krpana in 
njegove kobilice.

Hrvaška 
pasara zaplula 
po Ljubljanici
Z ljubljanske plaže so Hrvati vabili Slovence na 
hrvaške; aprila bo na Lošinju ekstremna 
kolesarska tekma v spustu

Gasilce nasledili 
gledališčniki

Po prenovi so se v stavbo Mestnega doma v Ljubljani 
vrnili lutkarji, na podstrešju so uredili lutkarski muzej 




