
Moja razmišljanja o kraju brezmejne solidarnosti in poguma 
 
 
 
V nedeljo 14. julija nas je Mirjam po lepem pohodu s Cirilom povabila še na obisk bližnje 
partizanske bolnice Franja. Ustrašili smo se bližajočih dežnih kapelj in žal to spoštljivo ponudbo 
odklonili. Smo ravnali prav?? 
 
Le nekaj dni kasneje sem v Primorskih novicah (PN) zasledila članek novinarke Saše Dragoš » 
Obisk kraja brezmejne solidarnosti in poguma«.Še posebej, ker je bil moj pokojni oče v bolnici 
Franji kot osebje od vseh njenih začetkov, sem članek z velikim zanimanjem prebrala. Oče nam 
je veliko in živo pripovedoval o svojih doživetjih v tem najsvetlejšem kraju izjemnega sporočila 
tovarištva in nesebičnosti. Vse to se je globoko vtisnilo vame. Že od otroštva mi ta kraj veliko 
pomeni.  Neznan nizozemski obiskovalec je zapisal:«Bosi in razoglavi bi morali romati v ta sveti 
kraj, bosi in razoglavi!« 
 
Moj oče je doživel razpad Italije kot italijanski vojak, nato pa je zbežal v partizane. Bil je v 
Prešernovi brigadi in tu je zbolel za virusno zlatenico. Nameščen je bil v začasno bolnico v 
Cerknem, ki je bila v otroškem vrtcu. Bližala se je huda nemška ofenziva in ranjence in bolnike 
so premestili v Pod Njivč, v hišo Janeza Peternelja. Ta domačin je za NOB žrtvoval vse. Hišo, ki 
je postala javka za sprejem ranjencev, so Nemci kasneje do tal požgali. Še dobro, da je družina 
ostala živa. 
Janez Peternelj je partizanskega zdravnika in ustanovitelja bolnice dr. Viktorja Volčjaka, 
pospremil v sotesko potoka Pasica, kjer naj bi bil po njegovem mnenju pravi prostor za 
postavitev dobro skritih barak za ranjence. Dr. Volčjaku se je zdel prostor primeren in ob 
nesebični pomoči domačinov so začeli z delom.  Tudi moj oče, saj je do takrat malo okreval. V 
bolnici je ostal kot pomožni bolničar do osvoboditve. Na Božični večer leta 1943 je bolnica 
sprejela prve ranjence. 
 
Vse to je izjemno dobro opisano v omenjenem članku v PN. Posebej pa me je presenetil 
odlomek, ki po 75. letih realno opisuje zgodovino. Citiram: 
 
»Po vojni so mnogi ostali zamolčani. Predolgo tudi ustanovitelj dr. Volčjak in Janez Peternelj. 
Vse tja do začetka sedemdesetih let, ko je slednjega ohola Franja Bojc Bidovec, na enem od 
srečanj Franjevcev mimobežno omenila kot  »nekega kmeta«, ki je pokazal prostor za bolnico. 
Šele po tem so mu vrnili ime in nekaj malega pokojnine. Slednjo so tedaj imeli vsi, ki so se 
kdajkoli srečali z NOB in doumeli pomen vsemogočne partije. Peternelj pa je bil kmet. Ni 
pokazal le prostora za Franjo, pač pa so Nemci njegovo domačijo Pod Njivčem – ves čas javko za 
sprejem ranjencev- požgali.« 
 
Ko sem prebrala omenjeni članek, sem bila prijetno presenečena in vesela. Končno je objavljena 
resnica o nečem, ki je mojega očeta vsa leta po vojni bolelo in nam je bila vsem ta krivica 
nerazumljiva. Janez Peternelj, ki je za bolnico ponudil vse kar je imel, ni bil na proslavah, ki smo 
se jih udeleževali, nikoli niti omenjen. Spominjam se, da smo se ob udeleževanju vsakoletnih 
proslav v Franji z očetom najprej napotili v Pod Njivč, k Janezu, ki je osamljen živel v svoji 
kmečki hiši s skromno pokojnino. Na proslave pa ni bil nikoli povabljen. Tega kot otrok nisem 
razumela. Vem pa, da je oče to »nekaterim« zameril in bil celo jezen. Janeza smo ob obisku 



vedno obdarili s kavo in podobnimi izdelki, ki jih pri nas v trgovinah ni bilo. Oče je do njega čutil 
veliko hvaležnost. Janez se je našega obiska vedno razveselil, nikoli ni tarnal.  Potrudil se je, da 
nam je  vedno ponudil, kar je pač v svoji skromnosti imel. Tak je lik cerkljanskega človeka! 
 
Sama pri sebi sem določene stvari po tolikih letih razčistila zase in v spomin ter zahvalo vsem, ki 
so z roko v roki zgradili in vodili to bolnico človečnosti, ki sporoča, da je vedno in povsod 
nemogoče mogoče. 
 
Spomnim se, da je dr. Volčjak nekoč dejal: 
»Ime Janeza Peternelja bi moralo biti v našo zgodovino vpisano z zlatimi črkami.« 
 
Članek  v PN mi je ulil upanje, da mogoče nekoč bo, njegovo in mnogih, ki so si to zaslužili. 
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