
Vranska 
pravljična 
pot z Ireno Cerar
Kdaj: sobota, 8. 6. 2013, ob 10. uri 

Zbirno mesto: Podgrad 

Kako do zbirnega mesta:  
iz središča Vranskega sledimo 
oznakam za Tešovo - Čreto; že čez 
1 km smo pri graščini Podgrad, 
kjer poiščemo parkirni prostor. 

Opis pravljične poti:  
V okviru Križnikovega 
pravljičnega festivala, ki 
poteka med 7. in 8. junijem 2013 
v Motniku, vabimo družine z 
majhnimi otroki na prav poseben 
sprehod - Vransko pravljično 
pot. Med častitljivimi drevesi 
graščine Podgrad bomo najprej 
prisluhnili pravljicam, ki jih je 
zapisal Gašper Križnik, doma 
iz bližnjega Motnika. Križnik 
velja za enega najpomembnejših 
zbiralcev slovenskih ljudskih 
pripovedi iz 19. stoletja. Ker je bil 
čevljar, ga je pot pogosto zanesla 
na Vransko, kjer je zapisal 
precejšnje število pravljic. 

Pravljice imajo posebno moč, 
če nam jih kdo pove. Ko beseda 
zazveni in ko se srečajo oči 
pripovedovalca in poslušalca, 
čarobnost starodavnih ljudskih 
pripovedi oživi. Zato se bomo 
na pot podali s pripovedovalko 
Ireno Cerar. Od Podgrada nas bo 
pot vodila k slikovitemu Taboru, 
kjer si bomo ponovno vzeli čas 
za zgodbe, doživljajsko igro ter 
pravljično ustvarjanje. 

Potrebna oprema: športna obutev.  
V nahrbtnik zložimo rezervna 
oblačila, malico in pijačo. 
Ne pozabimo na zaščito pred 
soncem in klopi. S seboj vzemite 
tudi kakšno odejo za piknik, 
armafleks ali kakšno podobno 
podlogo, na kateri boste udobneje 
prisluhnili pravljici. 

Čas hoje: 20 min.  
Sama hoja ni naporna in je 
kratka, več časa pa bomo porabili 
za poslušanje pravljic, igranje 
ter ustvarjanje na prostem. 
Prireditev bo predvidoma 
zaključena ob 12.30.  

Prijave: Zaradi lažjega 
načrtovanja sprehoda in 
ustvarjalne delavnice vas 
prosimo, da svojo udeležbo 
sporočite do 7. 6. 2013 na e-naslov 
skvransko@zal.sik.si ali na 
telefonsko številko Občinske 
knjižnice Vransko 03/ 703-12-
80 (v času njene odprtosti). 
Pravljične poti se sicer lahko 
udeležite tudi brez predhodne 
prijave.

Pravljična pot je namenjena 
družinam, zato je spremstvo 
staršev oz. odraslih oseb nujno. 

Odpoved izleta: Eni od pravljic, 
ki jih je na Vranskem zapisal 
Gašper Križnik, je naslov Kaj 
nikoli ni bilo in nikoli ne bo.  
Vranska pravljična pot zagotovo 
BO, a v primeru slabega vremena 
jo bomo prisiljeni prestaviti.  
Nov datum bo objavljen na 
spletnih straneh:  
www.zal.sik.si,  
www.mojaobcina.si/vransko, 
www.zkts-vransko.si,  
www.vransko.si.

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

Več o snovalki  
pravljične poti 
Irena  Cerar je avtorica dveh priljubljenih družinskih izletniških 
vodnikov Pravljične poti Slovenije in Pravljične poti v zgodovino ter 
urednica revije National Geographic Junior. Je pripovedovalka, ki 
ljudske zgodbe pripoveduje na različnih pripovedovalskih dogodkih, 
njena posebnost pa so pravljične poti za družine, pripovedovanje 
zgodb v naravi. V okviru Matične knjižnice Kamnik že tretje leto 
vodi in snuje Kamniške pravljične poti, ki se z letošnjim Križniko-
vim pravljičnim festivalov selijo tudi na Vransko. 


