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ОБНОВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЗАШТИТА 
ОБЈЕКАТА ПАРТИЗАНСКЕ БОЛНИЦЕ ФРАЊА 
ОШТЕЋЕНИХ У НЕДАВНИМ ПОПЛАВАМА 

 

Резиме 
Глобалне климатске промјене се у задњој деценији евидентно одражавају и на те-

риторију Словеније. Тако је дошло до пораста фреквенције и интензитета различитих 
временских непогода. Суочавамо се са честим раздобљима јаких киша и посљедичним 
поплавама са одронима, ударима рушилачких вјетрова који откривају кровове зграда 
и остављају пустош у шумама, а са друге стране честе суше проузрокују велике штете у 
пољопривреди и воћарству. Наведене временске непогоде имају, дакако, изразито 
штетан утицај и на објекте културне баштине и споменике културе. 

Партизанска болница "Фрања", културни споменик државног значаја и Европска 
културна баштина, била је скоро сасвим уништена у катастрофалним поплавама у сеп-
тембру 2007. године. Од једанаест болничких барака, електране и четири мања 
пратећа објекта, остале су само двије оштећене болничке бараке и један пратећи обје-
кат, а све остало је уништено. У потпуности је био уништен знатан дио прилазне стазе 
са дрвеним рампама и степеницама уз водоток Чериншчица, који је због екстремног 
водостаја односио болничке објекте и дрвене објекте на прилазној стази. 

Обнова, реконструкција и будућа заштита поменутог културног споменика поста-
вља све учеснике у тим процесима у ситуацију у којој се суочавамо са новим размје-
рама и захтјевима у којима се наведене активности изводе. У том контексту један је од 
већих проблема усаглашавање свих захтјева за будућу безбједност локације са захтје-
вима културнозаштитне струке, прије свега захтјевима у погледу поштовања свих ви-
дова аутентичности. 

Поред сасвим практичних питања, отварале су се и теоретске суштинске дилеме о 
оправданости цјеловите реконструкције. Превладала је, наиме, одлука да ће потпуна 
материјална обнова и реконструкција партизанске болнице "Фрања" на најбољи начин 
очувати и приказати те пренијети будућим генерацијама основну поруку коју носи са 
собом тај споменик, а то је хуманост, солидарност, другарство и сналажљивост у 
најтежим ратним условима. 

1. 
За вријеме II свјетског рата у Словенији је била остварена мрежа парти-

занских теренских болница у којој посебно место заузима партизанска болни-
ца "Фрања" (у даљем тексту ПБ Фрања). 

ПБ Фрања формирана је крајем 1943. године у уској долини Пасице неда-
леко од града Церкно у западном делу Словеније. Болница је грађена и расла 
постепено. Прва болничка барака је изграђена у децембру 1943. и први ра-
њеници у њој су били примљени 23. децембра 1943. Оснивач болнице је био 
доктор Виктор Волчјак, да би већ у јануару 1944. њена управитељица постала 
др Фрања Бојц Бидовец, по којој је болница и добила име и која ју је успјешно 
водила, са кратким прекидом, све до ослобођења у мају 1945. 

Од прве бараке крајем 1943, болница је нарасла на једанаест болничких 
барака и четири мала пратећа објекта. Болница је имала и бараку са рендген 
апаратом, а била је опскрбљена и електричком струјом из сопствене мале еле-
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ктране која је била лоцирана у кругу болнице. Објекти болнице се, наиме, на-
лазе уз поток Чериншчица, или изнад њега. 

  
СЛИКА 1 – 2.  ПБ ФРАЊА – УЛАЗНИ  И ГОРЊИ ДИО – МАЈ 2006. 

За све вријеме постојања ПБ Фрања није била откривена, мада су мали за-
сеоци Горењи и Долењи Новаки те Лог у непосредној близини. Локално стано-
вништво је учествовало у опскрби дрвеним материјалом за изградњу барака, 
а исто тако и у опскрби прехрамбеним намирницима и осталим што је било 
потребно за функционирање болнице. Болничке објекте су градили како бор-
ци тако и љекари и остали персонал у болници, те локални тесари, зидари и 
други расположиви локални радници. 

 
СЛИКА 3: ТЛОЦРТ ПБ ФРАЊА 1945. ГОДИНЕ 

          1 – СОБА ЗА РАЊЕНИКЕ И БУНКЕР – ПРВА БАРАКА ИЗГРАЂЕНА У ДЕЦЕМБРУ 1943,  2 – ИЗОЛИРНИЦА, 
                     3 – ОПЕРАЦИОНА САЛА, 4 – СОБА ЗА ЉЕКАРЕ, 5 – РЕНДГЕН, 6 – КУХИЊА, 7 – СОБА ЗА РАЊЕНИКЕ, 
                     БЛАГОВАОНИЦА, 8 – СОБА ЗА РАЊЕНИКЕ, СТОЛАРСКА РАДЊА, СКЛАДИШТЕ, СОБА ЗА КОМЕСАРА,  
                     9 – СОБА ЗА ОСОБЉЕ, 10 – КУПАТИЛО, ПРАЊЕ ВЕША, 11 – ИНВАЛИДСКИ ДОМ, А) WC, Б) РЕЗЕРВОАР  
                     ЗА ВОДУ, Ц) МАЛА ЕЛЕКТРАНА, Д) МЕСТО САХРАНЕ УДОВА Ф) ГОРЊИ БУНКЕР 

2. 
У цијелом раздобљу њеног постојања, у ПБ Фрања била су лијечена и збри-

нута 522 рањеника. У већини били су то борци народноослободилачког пок-
рета свих југославенских националности. Био је ту и знатан број припадника 
других нација, од којих највише италијанских бораца Гарибалдијеве диви-
зије, која је изводила операције и на нашем територију. Поред њих били су ту 
и руски и француски рањеници, који су пребјегли из њемачких логора и при-
дружили се нашим јединицама у борби против окупатора. И амерички пилот 
који се повриједио приликом искакања из погођеног америчког бомбардера, 
био је излијечен у ПБ Фрања, те касније транспортиран и враћен у савезнич-
ке јединице у Италији.                                                                                                                                                  
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СЛИКА 4: БОЛНИЧАР ИСПРЕД 8. БАРАКЕ 

Већина излијечених рањеника би се вра-
тила у своје јединице, док је неколицина због 
тешких посљедица повређивења добила стат-
ус инвалида и остала у болници. За даљи бора-
вак инвалида у болници била је изграђена по-
себна барака на њезином горњем рубу. Ту је 
било и средиште културно-просветних збива-
ња у болници, којима се знатно доприносило 
подизању морала рањеника, бораца и персо-

нала у ПБ Фрања. Психофизичка оптерећења свих радно ангажованих у бол-
ници била су, наиме, изузетно велика, ако се има у виду да се стално радило у 
апсолутној конспирацији, са врло скромним средствима, у суровим ратним 
условима. За вријеме постојања болнице биле су у рејону двије њемачке 
офанзиве и више борби, а број стационираних рањеника и инвалида био је у 
више раздобља и преко стотину. 

3. 
Јаке непрекидне кише су 18. септембра 2007, када је у церкљанском ок-

ружју у раздобљу од 15 сати пало преко 200 мм воде на четворни метар повр-
шине, проузроковале ненормалан пораст Чериншчице и водостај већи него 
икад у периоду стогодишњег мјерења. 

Удар нарасле воде, која је носила дрвену масу и камење са околних брда 
дословце је почистио и нагомилао бараке и друге објекте ПБ Фрања на брего-
ве водотока. При том је дрвена грађа барака била разнесена и неколико кило-
метара низводно у ријеке Идријцу и Церкницу, у коју се улива Чериншчица. 
Порушен и однесен је био знатан дио приступне стазе са заштитним и премо-
шћавајућим објектима, тако да приступ у ПБ Фрања није био могућ.Тек сље-
дећег дана успјело се прићи ПБ Фрања, практично на ''партизански'' начин, 
преко брда, да би се евидентирало тотално разарање подручја болнице. 

Од свих барака (и осталих објеката) остале су непорушене само двије, од 
чега је барака бр.1 била толико оштећена односно диспозиционирана и 
савијена, да се морала демонтирати и наново градити.  

  
СЛИКЕ 5 – 6. НАСРТАЈ ВОДЕ НА ПРИЛАЗНОЈ  СТАЗИ И УНИШТЕНЕ СТЕПЕНИЦЕ НА ПРИЛАЗНОЈ СТАЗИ 
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СЛИКЕ 7 – 8. УНИШТЕНЕ БОЛНИЧКЕ БАРАКЕ КОД И У ЦЕНТРАЛНОМ ДЈЕЛУ 

4. 
Чим су временски услови то дозволили, приступило се чишћењу локације 

и тражењу било каквих остатака објеката и инвентара. Од преко 800 комада 
оригиналног музејског инвентара болнице, од љекарских реквизита, примје-
рака оружја, кухињског инвентара и друге опреме, пронађено је само 225 
реквизита, међу којима ни трага од електране и кухиње, те врло мало од ме-
дицинске опреме и алата из столарске радње. 

У таквој ситуацији на различитим мјестима поставило се питање даљег 
физичког постојања ПБ Фрања на оригиналној локацији. Наиме, и у протек-
лим десетљећима дошло је до више оштећења па и појединачних рушења об-
јеката у болници због сњежних лавина и камених одрона, при чему ни у јед-
ном случају срећом није било људског страдања. 

Подстакнути тим чињеницама низали су се различити приједлози о друга-
чијој презентацији ПБ Фрања у будућности. У дискусијама у стручној и другој 
заинтересованој јавности тражило се рјешење у распону од приказа стања ло-
кације послије задње несреће, са конзервирањем ''преживјелих'' објеката и ог-
раничењем доступа са једне стране, преко идеја о формирању виртуалног му-
зеја па до изведбе потпуне реконструкције свих објеката некадашње ПБ Фра-
ња на оригиналној локацији. 

Превладала је задња поменута варијанта, при чему су се одмах наметнула 
нова питања – о извођењу грађевинских радова и организационих мјера за 
испуњавање нових безбједносних захтјева при будућем функционирању спо-
меника отвореног за најширу домаћу и међународну јавност. Поред тога, по-
ставило се и питање испуњавања захтева свих видова аутентичности прили-
ком реконструкције споменика. 

Надлежне стручне службе Министарства културе Републике Словеније, те 
управитељ ПБ Фрања Местни музеј Идрија, посједују детаљну фото-докумен-
тацијску и писану базу података о међуратном животу те послијератном и 
новодобном догађању у ПБ Фрања. У протеклих неколико година системат-
ски су се израђивали нови архитектонски рестаураторски нацрти болничких 
објеката, који ће бити квалитетан основ за изведбу пројеката реконструкције. 
 Обнова и реконструкција партизанске болнице Фрања, по нашем миш-
љењу, на најбољи начин ће очувати и приказати те пренијети будућим гене-
рацијама основну поруку коју носи са собом тај споменик, а то је хуманост, 
солидарност, другарство и сналажљивост у најтежим ратним условима. 
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СЛИКЕ 9–10. УПОТРЕБА ТРАДИЦИОНАЛНОГ АЛАТА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РЕЦЕНТНЕ ОБНОВЕ И ОБЈЕКАТ РЕНДГЕН, МАЈ 2006. 

Summary 
Global climatic changes have significant impact to weather conditions in Slovenia. Evi-

dent increase in intensity and frequency of weather with destructive affects is obvious in last 
decade. Heavy rain falls causing floods and landslides, wind storms taking buildings roofs 
away and causing disasters in forests as well as periods of dryness taking away the harvest 
in agriculture and fruit productions are frequent. 

The above mentioned weather phenomena have obvious destructive affects to cultural 
heritage and monuments as well. 

Partisan hospital Franja, national monument and European cultural heritage, was al-
most swept away in disastrous floods in September 2007. There were eleven hospital bar-
racks, small electric power plant and four small service objects, of which only two barracks 
and one service object remained on site, all the rest was destroyed. Protecting objects and 
wooden staircases of incoming path along small stream Čerinščica to the hospital were also 
destroyed or heavily damaged.  

Renovation, reconstruction and future protection of Partisan hospital Franja will for all 
participants in the process be a demanding task asking new approaches in finding solutions 
to the numerous problems. Just to mention the synchronization of fulfilling all criteria of au-
thenticity with demands for future safety of the site and security of the visitors for example. 
Beside common dilemmas there were also some serious theoretical and conceptual questi-
ons about complete reconstruction of the monument. Final decision of national and local 
authorities and experts namely was that complete reconstruction of the hospital on site will 
be the best way to present and preserve the incorporated universal values of the Partisan 
hospital Franja which among all are humanity, solidarity, companionship and invention in 
the hardest wartime conditions. 
 

 
 

 




