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„V takih pogovorih smo prišli do Čateža. Hiše so zopet raztresene, 
kakor je Dolenjcem navada; le za cerkvijo bolj zdržema stoje ... Mrtoláz 
je bil kaj vesel, ko je v Čatežu zagledal Roštanovo krčmo, ki stoji nekoliko 
niže od cerkve, tako da se je videla že iz doline. ”Sante-Roštan se je 
pokazal...Malo takega vina, kakor je Roštanovo. Pokusiti ga moramo, 
če vse ne vem kaj! Saj človek ni za vek; te ure, ki jih imamo, pa bi se 
kislo držali... Trta rodi vsako jesen; pa če je starja, boljo kapljico ima. Pri 
človeku pa ni tiste lastnosti; če je starji, kisleje se drži.« “

 Fran Levstik, Popotovanje iz Litije do Čateža

Vabilo, ki ga je izrekel na tem mestu oče Roštan Franu 
Levstiku in njegovim popotnikom velja tudi letos: 
”Pa vendar ne pojdeš mimo nas, da bi ne pokusil, 
kakšnega je Bog dal Čatežanom!” 

Spoštovani pohodniki, ljubitelji narave 
in dobre volje!

Tudi letos vas vrh razposajenih gričev, sredi neokrnje-
ne narave in v zavetju vinskih goric pričakujemo

v soboto, 9. novembra 2013, 
na Čatežu,

na Razhodnji 2013
na cilju 27. mednarodnega popotovanja po 

Levstikovi poti od Litije do Čateža

PREVOZI POHODNIKOV NA START POHODA V LITIJO 
OZIROMA ŠMARTNO
Na start pohoda v Litijo bodo vozili posebni avtobusi:
•  ob 6.00 avtobusna postaja Trebnje, ob 6.10 postajališče šolskih 

avtobusov Velika Loka
•  od 6.00 do 6.45 osrednji vaški trg na Čatežu 

(prireditveni prostor).
Avtobusne karte boste kupili ob vstopu na avtobus. Število 
naročenih avtobusov je odvisno od števila prijav, zato vaše pri-
jave sporočite najpozneje do četrtka, 7.11.2013,  na naslednje 
telefonske številke: 07 3489 029 (Gostilna Ravnikar), 07 3489 
023 (Gostilna Tončkov dom), 07 3044 717 (TIC Trebnje)  in na e-
naslov: tatjana.bregar@tem.si ali tic@trebnje.si 

PREVOZI POHODNIKOV S  PRIREDITVE  
 
S Čateža bodo od 11. ure dalje neprekinjeno vozili avtobusi v 
Litijo in na železniško postajo v Šentlovrencu. Vse informacije 
posreduje  organizator pohoda in prevozov Narava Bregar k.d. 
na elektronskem naslovu: info@levstik.si. 
 
PROMETNE INFORMACIJE RAZHODNJE 2013

- 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-Breza 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 omejeno število, vsa 
bodo posebej označena in na isti lokaciji kot lansko leto. Vse voz-
nike osebnih vozil opozarjamo, da upoštevajo poseben promet-
ni režim in ne parkirajo svojih vozil izven označenih in varovanih 
parkirišč. Na parkirišča vas bodo usmerjali informatorji redarji, 
zato prosimo, da se ravnate v skladu z njihovimi navodili.  Orga-
nizator Razhodnje ne zagotavlja posebnega varovanja osebnih 
vozil, zato boste avtomobile parkirali v skladu z navodili in pred-
pisi. Tako boste poskrbeli za varnost svojega vozila in prispevali k 
splošni prometni varnosti v času prireditve. 

PKP d.o.o.

Prireditev Razhodnja 2013 s svojim prispevkom sooblikujejo in bogati-
jo še ostala čateška društva: Prostovoljno gasilsko društvo Čatež, Pros-
tovoljno gasilsko društvo Trebanjski vrh, Športno rekreativno društvo 
Čatež in Vinogradniško turistično društvo Čatež. 

RAZHODNJA 2013 
Organizator: Turistično društvo Čatež
Zanj: Tatjana Bregar

Tisk: 
Naklada: 5 000 izvodov
Čatež, november 2013

Novo mesto d.o.o.

Dodatne informacije o Razhodnji 2013:
Turistično društvo Čatež, Tatjana Bregar,  telefon 031 796 
378 po 16. uri, elektronski naslov: tatjana.bregar@tem.si. 

RAZHODNJO 2013 so s svojim prispevkom omogočili:
• Občina Trebnje

• Krajevna skupnost Čatež

•  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava 
Trebnje

• Zveza kulturnih društev Trebnje

Generalni pokrovitelj 

pokrovitelji: 

donatorji:  



PROGRAM RAZHODNJE SO ZA VAS, DRAGI PRIJATEL-
JI, PRIPRAVILI:

ZKD Trebnje

Z ŽELJO, DA NAM BO SKUPAJ LEPO!

v petek, 8. 11. 2013 
v kulturnem domu na Čatežu:  
ob 19. uri

Odprtje razstave »SAMO LJUBEZEN«
Večer pred pohodom na Čatežu po tradiciji namenimo druženju, 
pesmi, smehu in obujanju spominov.  Letos se bomo s člani 
Kulturno-umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika 
Čatež navidezno vrnili v preteklost in se spomnili, kakšno je 
bilo življenje na vasi nekoč. V zraku bo ljubezen, saj nam bodo 
udeleženci delavnice o umetnosti pripovedovanja pravljic z 
naslovom Eros in Psihe pod vodstvom mentorice Ljobe Jenče 
prišepnili marsikatero srčno prigodo.

v soboto, 9. 11. 2013 
od 11. do 15. ure 
v kulturnem domu na Čatežu:  
 
Razstava »SAMO LJUBEZEN« 
Življenje na vasi je bilo nekdaj naporno in povsem podrejeno 
opravilom na kmetiji. Celo ljubezen je morala počakati, da so bila 
opravila pod streho. Nekoč so si zaljubljenci pisali ljubezenska 
pisma, delali šopke, podarjali lectova srca ... in še marsikaj. Preve-
rite na letošnji razstavi! 

na prireditvenem prostoru:  
od 10. do 13. ure

Na osrednjem vaškem trgu na Čatežu bomo kolesje časa zavrteli 
nazaj. Obiskali nas bodo mojstri obrti in rokodelstva, konjeniki 
ter prijatelji Frana Levstika. Poskusili bomo dokončati »Čateško 
sestavljanko«, se merili v poznavanju Popotovanja in Čateža delili 
praktične nagrade.

ob 13. uri 
OSREDNJA PRIREDITEV 
 
Nagovor slavnostnega gosta RAZHODNJE 2013 
Častnega občana Občine Trebnje in idejnega očeta projekta 
Rastoča knjiga 
dr. Janeza GABRIJELČIČA   

kulturni program scenarist LUKA BREGAR
 
izvajalci:
Dramska skupina P.L.I.N  
Folklorni skupini Večerna zarja in Jutranja zarja Veliki Gaber
Čateški m’skvontarji
Ljudske pevke in godci s Polšnika
Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež
Občinski pihalni orkester Trebnje
Trebanjske mažorete

Pridružil se nam bo tudi Košnikov ata – Mito Trefalt! 

od 14. ure dalje

VESELO MARTINOVANJE 
z ansamblom CEGLAR in moderatorjem MATEJEM MLAKARJEM 
 
Obiskala nas bosta kralj cvička Robert Jarkovič 
in cvičkova princesa Andreja Simeonov

PROGRAM RAZHODNJE 2013 
v petek, 8.11. 2013

PROGRAM RAZHODNJE 2013 
v soboto, 9.11. 2013


