
 

 

Prireditev je uvrščena v sklop 

dogodkov ob letošnjem 

mednarodnem muzejskem 

dnevu. 

V primeru slabega vremena bo izveden samo 

pohod iz Loga do Partizanske bolnice Franja in 

prireditev v Franji. 
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Pohod od javke do javke     

18. 5. 2019 

Log – Podnjivč – Partizanska bolnica 

Franja – Dolenji Novaki 

Tel. št.: 05 37 23 180 

http://www.tdnovaki.si/sl/ 

18. 5. 2019 

Pohod od javke do javke     

18. 5. 2019 

 

18 

Za vsebino je odgovoren Mestni muzej Idrija. Organ upravljanja 

določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  

2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. 

 



 

 

Turistično društvo Novaki  Vas skupaj s 

partnerji v projektu Franja nas povezuje, 

Mestnim muzejem Idrija in Gostiščem Gačnk  

v Logu, vabi na Pohod od javke do javke. 

Prireditev bo potekala v soboto, 18. maja 

2019, s pričetkom ob 9. uri pri Gostišču Gačnk 

v Logu.  

V okviru pohoda, ki je ena od aktivnosti v 

projektu Franja nas povezuje, bomo poleg 

bolnice Franja obiskali  tudi domačije, ki so bile 

bistvenega pomena za njen obstoj in delovanje  

med vojno. V Franji bo ob 10:30 potekala krajša 

prireditev z nagovori župana občine Cerkno 

Gašperja Uršiča in predstavnikov organizatorjev  

ter s  partizansko pesmijo Vokalne skupine 

Zimzelen.  

Pohod, ki bo izveden s pomočjo Planinskega 

društva Cerkno, bo združen tudi s spoznavanjem 

hrane v vojnem času.  

 

 

 

 

 

Pohod od javke do javke 

18. maj 2019 

 

 

Start in cilj: Gostišče Gačnk v Logu, 9:00–14:00 

Smer pohoda: Log, Podnjivč, Partizanska bolnica 

Franja, spominska plošča padlemu bolničarju 

Rudiju Katrašniku Gašperju (Dolenji Novaki), 

Cmilk, Log 

Dolžina poti: okoli 10 km 

Čas pohoda: hoje bo približno za 2,5 ure,  z 

vmesnimi postanki bo trajal 4-5 ur  

Zahtevnost: srednje zahtevna pot; del poteka po 

cesti, del po kolovozih, del po planinski poti 

Potrebna oprema: pohodni čevlji,  priporočljive 

pohodne palice, vremenu primerna športna 

oblačila, pijača iz nahrbtnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

V sklopu prireditve bomo odprli tudi  razstavo 

otroškega likovnega natečaja Otroci pomagajo 

otrokom, ki bo letos že četrtič gostovala v 

Franji. Natečaj pripravlja Osnovna šola Ivana 

Tavčarja Gorenja vas v sodelovanju z Rdečim 

križem Slovenije in Mestnim muzejem Idrija.  

 


