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»Srečno in zdravo v novem letu«. S temi besedami se je pričel naš prvi letošnji, prvi nočni, a 

skupno že četrti planinski izlet malih in velikih sevniških Cicibanov. 

Tokrat sva se z Anjo odločili, da bi v zadnjih dneh s prazničnim vzdušjem, tudi našem pohodu 

dodali nekaj kapljic čarobnosti. Tako smo se v petek popoldan, ko se je že pričelo mračiti, zbrali 

v starem delu Sevnice, si nadeli odsevnike in lučke, ter se podali nočni dogodivščini naproti. 

 

 

 

 

 

 

 

S prepevanjem »Gremo na lučke, lučke, da zasvetjo se ti učke, učke«, smo se podali proti 

gradu. Pot nas je vodila najprej po pločniku in nato po krajši gozdni poti, ob kateri smo kaj 

kmalu zagledali tri srnice.  

V grajskem parku smo imeli postanek za lovljenje, malico in okrepčilo. Največ pozornosti je bil 

deležen zamrznjeni vodnjak, ob katerem se je vsem postavilo vprašanje, zakaj so v njem 

privezane plastične kantice. Pa tudi v božička in snežaka smo se lahko spremenili. Pa naj še 

kdo reče, da naš grad ni poln skrivnosti in čarovnij … 



Ko smo se okrepčali in do potankosti raziskali park, smo se podali nadaljevanju poti. Kaj hitro 

smo se ustavili pri deblu z žolno in si na hitro ogledali dele lubja in drevesa, ki rastejo v 

okolici parka in so predstavljena v notranjosti debla. Tudi žolna nas je pozdravila s trkanje na 

deblo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nato smo se spustili po pločniku vse do veterinarske postaje in nato v hrib, ki nas je popeljal 

na Hraste. Na vrhu smo se obrnili levo, proti pokopališču, kjer so otroci lahko prosto tekli, se 

skrivali, lovili. Tako je pot hitreje minila in že smo bili nazaj pri glavni cesti, kjer smo lepo, 

previdno, počasi v koloni pot nadaljevali mimo občine in nazaj do Glavnega trga in tako 

zaključili naš nočni krog. 

Poslovili smo se na najlepši možni način – z vprašanji udeležencev, »Kdaj bo naslednji 

pohod?«, »Kam gremo naslednjič?«. 

Veseli sva vseh »starih«, stalnih udeležencev, prav tako pa naju še dodatno razveseli čisto 

vsak, ki se nam pridruži na novo. In tokrat so se nam pridružili trije novi otroci s svojimi 

starši. HVALA vsem za pričarano čarobnost! 

Naslednji mesec pa se skupaj podamo na …. (pa naj v duhu čarobnosti in skrivnosti gradu 

tudi to končajmo s skrivnostjo in tako ostanite malo radovedni). 

 

Zapisala Tea Glavač 


