
Spoštovani pohodniki, ljubitelji 
narave in dobre volje!

Tudi letos vas vrh razposajenih gričev, sredi 
neokrnjene narave, v zavetju vinskih goric, 

pričakujemo

v soboto, 11. novembra 2006, 
na Čatežu,

na

Razhodnji 
2006

na cilju 20. popotovanja po 

Levstikovi poti 

od Litije do Čateža

Vabimo vas na tisto  zadnjo, najslajšo  kupico, 
ki ni le kupica cvička, je zadovoljstvo po lepo 

preživetem dnevu, je srečanje s starimi prijatelji, 
je  radost, je pesem in  ples, zato

dobrodošli na Čatežu!

Razhodnja
 2 0 0 6

PREVOZI POHODNIKOV
-  zjutraj na start pohoda v Litijo – ZA DOMAČINE
Odhodi posebnih avtobusov za pohodnike – domačine:
ob 6.00 z avtobusne postaje v Trebnjem;
od 6.00 do 6.45 z osrednjega vaškega trga na Čatežu. 
Posebej opozarjamo, da so ti prevozi namenjeni trebanjskim in 
čateškim pohodnikom, in da je število naročenih avtobusov od-
visno od števila predhodnih prijav. Sporočite jih najpozneje do 
četrtka, dne 9. novembra 2006  na naslednje številke: 07 3489 
900 (recepcija TEM Čatež), 07 3489 029 (Gostilna Ravnikar), 
07 3489 023 (Gostilna Tončkov dom).

-  popoldne s prireditve
Posebni avtobusi bodo od 11. ure dalje vozili pohodnike s 
Čateža na železniško postajo Velika Loka in avtobusno postajo 
Trebnje ter v Litijo. 
Podrobnejše informacije posreduje organizator pohoda in 
prevozov Narava Bregar k.d. in sicer med 16. in 20. uro  
(v soboto in nedeljo cel dan) po telefonu 01 899-52-51, faksu 
01 899-52-50 in prek elektronske pošte na naslov info@levstik.
si ali na naslov Levstikova pot, Sevno 44, 1276 Primskovo. Vse 
podatke o pohodu najdete tudi na internetu na uradnih straneh 
Levstikove poti na naslovu http://www.levstik.si. 

PROMETNE INFORMACIJE
- popolna zapora ceste na Čatežu
V času prireditve bo na Čatežu veljal poseben prometni režim z 
zaporo ceste. Med 11.00 in 17.00 bo popolna zapora regionalne 
ceste na odseku Moravče-Čatež-Trebnje na Čatežu v dolžini 310 
m. Obvoz bo možen po lokalni cesti Mrzla Luža-Račje selo in 
po lokalni cesti Čatež-Račje selo in bo označen z ustrezno sig-
nalizacijo.

 - parkirišča osebnih vozil
Parkirnih mest za osebne avtomobile je zaradi specifične lege 
Čateža omejeno število. Tudi letos so na isti lokaciji kot lansko 
leto in posebej označena. Opozarjamo vse voznike osebnih 
vozil, da upoštevajo poseben prometni režim in parkirajo samo 
na teh parkiriščih. Parkiranje osebnih vozil izven organizira-
nih parkirišč ni dovoljeno. Ob upoštevanju tega priporočila 
boste poskrbeli za varnost svojega vozila in prispevali k splošni 
prometni varnosti v času prireditve. 

Dodatne informacije
o Razhodnji 2006

Prevozi pohodnikov
in prometne informacije:

RAZHODNJO 2006
so s svojim prispevkom omogočili:

Občina Trebnje
 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna 

izpostava Trebnje
Zveza kulturnih društev Trebnje

Generalni pokrovitelj 

pokrovitelji:

Dodatne informacije o Razhodnji 2006 na cilju 20. popotovanja po 
Levstikovi poti od Litije do Čateža dobite pri Tatjani Bregar, Turistično 
društvo Čatež, telefon 07 34 89 913 (dopoldne) in 031 796 378.

donatorji:
KOŠ d.o.o., Vulkanizerstvo Vovk Boštjan s.p., Smrdel Miro 

s.p., Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o.,
PKP d.o.o.

RAZHODNJA 2006 
Organizator:Turistično društvo Čatež

Zanj: Tatjana Bregar
Soorganizatorji: KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti-Območna izpostava Trebnje, Zveza kulturnih društev Trebnje
Scenarij in režija osrednje prireditve Razhodnje: Stane Peček

Scenarij in režija spremljevalnih prireditev Razhodnje: Matej Mlakar

Tisk: Grafika Zlatečan d.o.o.
Naklada: 8000 izvodov
Čatež, november 2006



Skozi Rahodnjo
vas bodo popeljali:

Program
Razhodnje 2006

Spoštovani pohodniki, verjamemo, da tako 
kot nekoč Levstik, imate tudi vi danes misel 
popotovanje iz Litije do Čateža zaključiti na 
Razhodnji na Čatežu. 

Tudi letos se bomo potrudili, da vam bo na Čatežu 
lepo. Zato smo za vas pripravili zanimiv kulturno 
zabavni program:

Turistično društvo Čatež 

KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
- Območna izpostava Trebnje 

Zveza kulturnih društev Trebnje

“V takih pogovorih smo prišli do Čateža. Hiše so 
zopet raztresene, kakor je Dolenjcem navada; le za 
cerkvijo bolj zdržema stoje. Opomniti pa se mora, 
da zlasti na Dolenjskem po vinskih krajih ni take 
nesnage, kakršno tujci radi očitajo; šele dobro čedno 
je po stranicah, kjer ni prevelikega uboštva.«

(Fran Levstik, Popotovanje iz Litije do Čateža)
od 11. do 15. ure
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ  
»SKRITI ZAKLADI VSAKDANA« 
v kulturnem domu na Čatežu, kjer bodo obiskovalci 
spoznali v fotografski objektiv  ujete drobne za-
nimivosti in skrivnosti narave in življenja Čateža in 
njegove okolice.

od 12. do 13. ure
PREDSTAVITVENI PROGRAM  
GOSTITELJEV
• Otroška plesna skupina Simple s Čateža
• Dramska skupina PLIN s Čateža
• MePZ Kres Čatež
• MoPZ Vinogradnikov Čatež
• Občinski pihalni orkester Trebnje
• Trebanjske mažorete
•  Folklorna skupina Vidovo s Šentvida pri Stični

ob 13. uri
OSREDNJA PRIREDITEV 
s kulturnim programom in slavnostnim nagovorom  
predsednika Zveze kulturnih društev Slovenije 
mag. Francija PIVCA

od 14. ure dalje
VESELI MARTINOVANJSKI PROGRAM
v družbi moderatorja Mateja Mlakarja, Cvičkove 
princese in
ansambla Mi trije pa še en

Otroška plesna skupina Simple 
s Čateža,  ki jih vodita Tjaša in Nika Benedičič

Dramska skupina PLIN 
s Čateža – Petra, Luka, Ina, Nika 

MePZ Kres Čatež 
z zborovodko Katjo Jarm

MoPZ Vinogradnikov Čatež 
 z zborovodko Jožico Stanič

Občinski pihalni orkester Trebnje 
z dirigentom Igorjem Teršarjem

Trebanjske mažorete 
z mentorico Darjo Korelec

Valvasor 
 Sinjo Jezernik, Sevnica

Folklorna skupina Vidovo 
 s Šentvida pri Stični z vodjo Natašo Hribar 

Rdečo nit bo skozi Razhodnjo vlekel 
povezovalec  in moderator Matej Mlakar


