
Dogodek poteka v soorganizaciji 
Križnikovega pravljičnega festivala, 
Občine Vransko, Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko ter Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec.

4. KRIŽNIKOV
PRAVLJICNI
FESTIVAL
MOTNIK
5. in 6. junij 2015

Vranska pravlji na pot z Ireno Cerar

Več o snovalki pravljične poti 
Irena  Cerar je avtorica priljubljenih družinskih izletni-
ških vodnikov Pravljične poti Slovenije, Pravljične poti v zgodo-
vino, Kamniške pravljične poti ter urednica revije National Geo-
graphic Junior. Je pripovedovalka, ki pripoveduje na različnih 
dogodkih, a najraje se s pravljicami potepa. V okviru Matične 
knjižnice Kamnik že peto leto vodi in snuje Kamniške pra-
vljične poti, družinska doživetja s pripovedovanjem pravljic 
in igro na prostem, ki se v okviru Križnikovega pravljičnega 
festivala godijo tudi na Vranskem. 

Čevljarija 
Kdaj: sobota, 6. 6. 2015, ob 10. uri  

Zbirno mesto: pod kostanji pred 
Gostilno Slovan na Vranskem

Kako do zbirnega mesta:  
Iz Kamnika se peljemo skozi 
Tuhinjsko dolino do Vranskega; 
dosežemo pa ga lahko tudi po 
avtocesti Ljubljana-Maribor. V 
središču Vranskega parkiramo 
na večjem parkirišču ob Gostilni 
Slovan oziroma pri trgovini TUŠ. 

Opis pravljične poti:  
V okviru Križnikovega pravljične-
ga festivala, ki poteka med 5. in 6. 
junijem 2015 v Motniku, vabimo 
družine z otroki (4+) na prav pose-
ben sprehod − Vransko pravljično 
pot. 
Najprej bomo obiskali staro 
čevljarsko delavnico, kjer nas 
bo sprejela Alja Viryent Novak, 

znana izdelovalka in oblikovalka 
čevljev. Delavnica že več gene-
racij pripada njeni družini. Če bo 
obiskovalcev zelo veliko, se bomo 
razdelili v dve skupini: prva bo 
v čevljarski delavnici, druga se 
bo igrala na travniku pod ple-
zališčem. Ko se bosta skupini 
izmenjali, bomo skupaj z Ireno 
Cerar, snovalko poti in pripove-
dovalko, krenili do znamenite 
Schwentnerjeve hiše, kjer bomo 
prisluhnili slovenskim ljudskim 
čevljarskim pravljicam. Igrali 
se bomo družinske igre s čevlji, 
ustvarjali in barvali vezalke 
po lastni domišljiji. Tudi Gašper 
Križnik, kateremu je posvečen 
festival, je bil čevljar.

Čas hoje: 20 min.  
Hodili bomo samo po naselju, 
zato je dostop možen tudi z otro-
škimi vozički. Več časa kot za 
hojo bomo porabili za poslušanje 
pravljic, igranje ter ustvarjanje. 
Druženje bomo zaključili ob 12.30.

Prijave: Zaradi lažjega 
načrtovanja sprehoda in 
ustvarjalne delavnice vas 
prosimo, da svojo udeležbo 
nujno sporočite do 4. 6. 2015 v 
Občinsko knjižnico Vransko 
(e-naslov skvransko@zal.
sik.si, tel. 03/ 703 12 80) ali v 
Medobčinsko splošno knjižnico 
Žalec (tel. 03/ 712 12 52) – v času 
njune odprtosti.

Pravljična pot je namenjena 
družinam, zato je spremstvo 
staršev oz. odraslih oseb nujno.
 
Odpoved izleta: V primeru sla-
bega vremena bomo pravljično 
pot prestavili za predvidoma en 
teden. Nov datum bo objavljen na 
spletnih straneh:  
www.zal.sik.si,  
www.mojaobcina.si/vransko, 
www.zkts-vransko.si,  
www.vransko.si.


