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                                          Viljem Tomat 

 
Začetki Rdečega križa 

 
V bitki pri Solferinu leta 1859 ( med avstrijsko armado in francosko italijanskimi silami) je že 

prvi dan spopada obležalo na bojišču brez kakršnekoli pomoči 40.000 mrtvih in ranjenih 

vojakov. 

 

Humanist Henry Dunant je začel zanje organizirati civilno pomoč. Leta 1862 je izšla njegova 

knjiga »Spomini na Solferino« v kateri je opozoril na potrebo po usposabljanju bolničarjev in 

ustanavljanje društev za pomoč in nego ranjencev in bolnikov na bojišču. Naslednje leto je bil 

imenovan Ženevski komite za pomoč ranjencem. Na konferenci je sodelovalo 16 držav. Na 

njej so med drugim sprejeli določilo, da je razpoznavni znak društva bel trak z rdečim križem 

na rokavu. Društva so se imenovala društva Rdečega križ. Tako razpoznavni trak kot ime 

društva velja še danes. 

 

V tem obdobju Slovenci nismo imeli svoje države. Bili smo v okviru avstro–ogrske 

monarhije. Leta 1866 so ženske v Ljubljani ustanovile društvo za pomoč ranjenim in bolnim 

vojakom ter njihovim vdovam in otrokom, leta 1879 pa  dobimo v Sloveniji tudi prvo tako 

moško društvo. 

 

Po potresu, ki je zajel Ljubljano v noči od 14. na 15. april 1895 je Rdeči križ organiziral 

poljsko bolnišnico (27 barak), odprl kuhinje (za 3.000 obrokov dnevno) in pomagal 

prizadetim. 

 

Leta 1902 je bilo ustanovljeno »Deželno pomočno društvo Rdečega križa za Kranjsko« 

Društvo je imelo po posameznih mestih 17 podružnic. Do leta 1914 so društva organizirala 

tečaje za bolničarke, posredovala zveze med vojaki in njihovimi družinami, pošiljasla darila 

in dajala pomoč v balkanski vojni 1912-1913. 

 

V knjižici Ivice Žnidaršič na strani 23 piše, da se je Rdeči križ v Pomurju razvil kasneje. 

Predhodnik je bilo gasilstvo. Po zakonu so imeli gasilci nalogo, da varujejo imetje in življenja 

prebivalstva pred elementarnimi nesrečami. 

 

Začetki prostovoljnih gasilskih organizacij 

 

Tako kot so se v avstro-ogrski monarhiji ustanavljala društva Rdečega križa, so se na 

Kranjskem po  avstrijskem vzoru ustanavljale tudi Prostovoljne požarne brambe - gasilska 

društva. 

 

Prvo tako društvo je bilo pri nas ustanovljeno v Metliki 1869 leta. Leto kasneje je bilo 

ustanovljeno PGD (požarna bramba) v Ljubljani, na Ptuju in v Laškem, leta 1971 v Celju, 

Mariboru, Ljutomeru in Krškem, leta 1973 v Lendavi, 1879 v Kranju in leta 1882 v Murski 
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Soboti. Do prve svetovne vojne je bilo na kranjskem že 378 društev, ki so bila združena v 7 

gasilskih zvez. 

 

 

 

 

Gasilno in reševalno društvo Kranj 
 

Med dokumenti, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana – enota za Gorenjsko Kranj sem 

med zapiski sej odbora Prostovoljnega gasilnega društva Kranj, našel zapis, da so na seji 

odbora 27. maja 1910 sklenili, da se čisti prebitek (dobiček) tombole, ki se pripravlja za 5. 

junij popoldne, ko se bo igralo na tri tombole, pet cinkvin, osem kvatern, 12 tern in 20 amb, 

nameni za ustanovitev reševalnega odseka. 

 

Janko Štefe v svojem prispevku »100 let organiziranega gasilstva v Kranju 1879 – 1979«, 

objavljenem v Kranjskem zborniku 1980 (Str. 200) piše, da je bil pobudnik  dr Edvard 

Šavnik.  Zanimivo je, da sem našel zapis, da je bil  Karel Šavnik leta 1889, ko je društvo 

slavilo deseto obletnico obstoja, kranjski župan, ki je goste pred mestno hišo  pozdravil. Dr. 

Karel Šavnik pa zdravnik 1890, ki je revne brezplačno zdravil do leta 1919. Ali gre za 

sorodstvo oziroma v zadnjem primeru za istega človeka nisem ugotovil. 

 

7. novembra 1910 so imeli gasilci na dnevnem redu točko »Prememba pravil«. Načelnik je 

predlagal, da se ustanovi: »prepotrebni in občekoristni reševalni oddelek« in pojasni njegov 

namen. Pove, da se bo društvo nazvalo: »Prostovoljno gasilno in reševalno društvo v 

Kranju«. Predlog se je soglasno sprejel s pristavkom, da se to predlaga na občnem zboru kot 

odborov predlog. 

 

Na občen zboru 8.1.1911 so pod točko 4 obravnavali spremembo pravil. Rekli so, da so 

pravila pripravili deloma po starih sedanjih in deloma po pravilih »Ljubljanskega gasilnega in 

reševalnega društva«. Predlagali, so, da se pravila sprejmejo. Rekli so tudi, da jih mora 

potrditi še občinski zastopnik preden se predajo visoki c.kr. deželni vladi v potrditev. Predlog 

je bil soglasno in brez vsakega ugovora sprejet. 

 

Za prevoze je skrbel Franc Holzhacker, ki je bil  od leta 1913 dalje tudi predsednik godbenega 

odbora Godbe Prostovoljnega gasilnega in reševalnega društva Kranj. Imeli so ročna vozila za 

prevoz bolnikov in ranjencev na kolodvor. Ranjenca so naložili v paketni železniški voz in ga 

odpeljali  v Ljubljano v bolnišnico. Delo sta dolgo opravljala Stanko Česen in Ramovš. 
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V prvi svetovni vojni so številna gasilna društva skoraj prenehala z delovanjem ker je bilo 

veliko mladih članov  v vojski. Delo društev je bilo predvsem v rokah starejših. Marsikje so 

na pomoč priskočile tudi žene. 

 

 

Ljubljansko gasilsko in reševalno društvo 

 

Ljubljansko gasilsko in reševalno društvo je v začetku prve svetovne vojne pod poveljstvom 

Josipa Turka prevzelo prenos iz vagonov in transport iz kolodvora v ljubljanske bolnišnice. 

Sanitejci in člani Prostovoljnega gasilskega in reševalnega društva Ljubljana so ranjence in 

obolele prenesli iz vagonov do okrepčevalne postaje, ki jo je na kolodvoru postavil Rdeči 

križ. Društvo je imelo na razpolago deset voz s štirimi prostori za ranjence, za kar je bilo 

zadolženo 40 mož; tri rešilne voze s po enim prostorom za ležečega in tremi prostori za 

sedeče za kar je bilo zadolženo 12 mož; sedem odprtih voz (brekov) s po šest mesti za sedeče 

ranjence (42 mož). En voz z 12 mesti za sedeče ranjence (12 mož); dva avtomobila s po 20 

mesti za sedeče ranjence (40 mož). Skupaj je bilo zadolženo za prevoze 146 mož in še 30 

izvežbanih mož za prenos ranjencev s 7. nosili ter potrebno vprego za konje. 

 

Ker je bil to kar zajeten zalogaj za članstvo gasilnega društva so za prevoz večkrat poskrbeli 

tudi ljubljanski meščani pa tudi deželna vlada je dala na razpolago svoj avtomobil. 

 

Za transport so že leta 1914 uporabili tudi cestno mestno železnico (tramvaj). Od dunajske 

uprave je konec 1915 prišlo naročilo, naj se ljubljanski garnizijski bolnišnici omogoči, a bo 

vsak dan upravičena do 100 brezplačnih voznih listkov, na katerih naj participira Rdeči križ. 

Tej prošnji se je na seji mestnega sveta Ljubljane tudi ugodilo. 
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Tramvaj je Ljubljana po drugi svetovni vojni nadomestila z mestnimi trolejbusi. 

 

Leta 1916 je Avstrijska vlada pozvala društva naj prodajo orodja iz bakra in medenine za 

potrebe vojske. 

 

 

 

Pogodba 

 

Leta 1917 je bila podpisana pogodba med Gasilsko zvezo in Rdečim križem o sodelovanju pri 

reševanju in ustanovitvi reševalnih kolon, katerih naloga je oskrbovati skladišča, sodelovati 

pri javnem zdravstvu (dezinfekcija) in izvežbati in izšolati moške bolniške strežaje. 

 

PGD Stražišče 

 

V kroniki PGD Stražišče, izdani ob 8o letnici dela društva je kronist konkretno zapisal, da je 

njihovo  društvo v času prve svetovne vojne prenehalo z delom. Največ gasilcev je šlo v 17. 

regiment avstrijske vojske. Po vojni so imeli gasilci prvi sestanek 13.12.1918.  Na občnem 

zboru 20. decembra 1918 je načelnik transportne kolone poročal, da je 14 članov na poziv 

avstrijskega rdečega križa prenašalo ranjence od kolodvora do bolnišnice.  

 

Nazaj v Kranj  

 

Na občnem zboru 9.1.1923 so za načelnika reševalnega odseka Prostovoljnega gasilnega in 

reševalnega društva v Kranju izvolili Franca Holzhackerja. V poročilu o delu v letu 1922 

povedo, da je reševalni odsek nastopil v 33 slučajih in še skupaj z gasilci v petih. 

 

Na 3. seji 11. aprila 1923 preberemo, da je načelnik opozoril na pritožbo »izza privatnih 

krogov« namenjeno gasilcem pri reševalnih transportih. Povod je bil prevoz Petra Štempiharja 

iz Stražišča v Kranj. Na seji 25 aprila so določili, da bosta preiskala ta prevoz tovariša Sajovic 

in Holzhacker. 20. junija na seji povedo, da bodo uredili izplačevanje računov od centralne 

bolniške blagajne iz Ljubljane. 

 

26. julija 1923 poročajo na seji, da izvršuje reševalni oddelek dezinfekcijo prostorov in oblek 

»revnim brezplačno, imovitim se zaračunajo lastni izdatki« V zapisnik so zapisali še, da se to 
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javno razglasi in dostavi vsem zdravnikom, v Uradnem listu pa se objavi podpora za 

dezinfekcijo. 

 

Nabava avtomobila 

 

3. oktobra 1923 prvič govorijo o pripravah in nabavi avtomobila in da se pri »Jugo –avto« dva 

ali trije gasilci priučijo šofiranja brezplačno. 

 

 

 
 

 

Prvi avto za prevoz ranjencev je društvo v Kranju dobilo leta 1924. Vozilo so uporabljali tudi 

za prevoz moštva in opreme pri požarih. Oprema za gašenje je bila na strehi avtomobila. 

 

V  nadaljevanju je bilo rečeno, da naj društvo sklene kdaj in pod kakšnimi pogoji se posodi 

rešilni voz. Stavbeno podjetje »Slograd« je poslal človeka, da pripelje rešilni voz na Gaštej. 

Vzroka ni povedal. Zato naj se piše društvu da se sanitetni voz ne posodi. V primeru zahteve 

pa pridemo sami na kraj nesreče. Osebam, ki niso člani reševalnega odseka se reševalni voz 

ne posodi. 

 

V zapisniku od 12.6.1930 je zapisano, da naj tovariš Bidovec Janko oskrbi lekarno za rešilni 

avto.  

 

Področje sanitetnega odseka se je raztezalo ne samo na Kranj in okolico, temveč so z avtom 

prevažali bolnike, ranjence in ponesrečence tudi iz Poljanske in Selške doline, Žirov, Škofje 

Loke, Kamnika, Tržiča in celo iz Jesenic. Za take potrebe je bil nabavljen nov rešilni 

avtomobil. Nov rešilni sanitetni avtomobil je bil kupljen leta 1931. 
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Slavnostni prevzem  in blagoslovitev avtomobila pred mestno hišo v Kranju. 

 



 7 

Ker so bile naloge društva obsežne tako po akcijah kot po teritoriju je društvo uvedlo leta 

1932 dve plačani delovni mesti. Poklicna gasilca sta bila Franc Troha, šofer reševalne službe 

pri prostovoljnem gasilskem društvu Kranj in Franc Remic, njegov pomočnik. 

 

Stražišče 

 

Podobno kot v Kranju se je z nabavo reševalnih vozil dogajalo tudi pri drugih PGD. Tako 

beremo tudi v že omenjeni kroniki PGD Stražišče. Tu naj povem, da je naselje Stražišče na 

desnem bregu reke Save nasproti Kranju, oddaljen le kake štiri km. V opisanem času je bilo 

Stražišče samostojna občina poznana zlasti po izdelavi sit iz konjske žime. Svoje prostovoljno 

gasilsko društvo so ustanovili leta 1902. Društvo uspešno deluje še danes, ko je Stražišče 

postalo del mesta Kranja in del Mestne občine Kranj.  

 

Leta 1924 so povečali gasilski dom in ga leta 1925 svečano predali svojemu namenu.  

Zanimivo je, da piše, da je župnik blagoslovil dom pod pogojem, da na plakatih ni bilo 

napisano, da bo po svečanosti ples. Za poplačilo dolga so prirejali tombole, ki so jim prinašale 

lep dobiček. Tega so porabili tako za poplačilo dolga pri gasilskem domu kot za nabavo 

opreme. Tako so leta 1930 namensko zbrali 80.000 dinarjev za nakup avtomobila. 

 

 

 
 

 

Tega so v letu 1931 svečano predali v roke prvemu šoferju Vilku Masterlu. Kumovala sta 

Ciril Šifrer in Pavla Benedik. 

 

Začeli so se prevozi bolnikov. Za vsak prevoz so računali 4 din km. Že v naslednjem letu ga 

je začel voziti šofer Franc Dolinar z mesečno plačo 300 dinarjev. 

 

Imeli pa so težave zaradi slabih potov. Poslali so prošnjo na občino, da popravi pot od 

gasilskega doma do sitarske zadruge. Avto pa so uporabljali tudi za izlete. Ko so šli člani na 

Dolenjsko, so sami plačali bencin in olje. Brez pripomb pa tudi ni šlo. Tako je Jakob Berčič 

dal pripombo, da Anton Križnar ni dovolil peljati njegovega sina v Ljubljano, ko si je zlomil 

roko, ker ni član Sokola (liberalno telovadno društvo), avtomobil pa je bil v tistem času na 

popravilu v Ljubljani. Večino takih sporov je odbor društva sproti reševal. 

 

Druga svetovna vojna 
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Med drugo svetovno vojno, so našo deželo okupirale nemške vojaške oblasti. Te so  leta 1943 

ustanovile svoje enote  Rdečega križa in jih opremile z reševalnimi avtomobili in osebje z 

uniformami. Nekaj prevozov pa so vseeno opravljali še gasilci z modernejšim vozilom. 

 

Usoda kranjskega rešilnega vozila. 

 

 
 

Kranjski gasilci so vozilo, ki je služilo za prevoz bolnikov ali ponesrečencev po drugi 

svetovni vojni še nekaj časa uporabljali za prevoz mrličev iz bolnice Jesenice, Ljubljane ali 

Golnika na kranjsko pokopališče. To delo so izvrševali nekako do leta 1956. Kasneje pa je 

bilo vozilo dodeljeno Komunalni službi, ki je prevzela pokopališko službo in nadaljevala s 

prevozi mrličev, ki po smrti niso smeli več ležali v domačih hišah ampak v mrliških vežicah 

na pokopališču. 
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