
RAZHODNJA 2014

„V takih pogovorih smo prišli do Čateža … 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 takrat na tem mestu izrekel oče Roštan Franu 
Levstiku in popotnikom velja tudi letos: 
”Pa vendar ne pojdeš mimo nas, da bi ne pokusil, 
kakšnega je bog dal Čatežanom!” 

Dodatne informacije o Razhodnji 2014:
Turistično društvo Čatež, Tatjana Bregar,  telefon 031 796 378 po 
16. uri, elektronski naslov: tatjana.bregar@tem.si. 
Facebook stran: fb.com/razhodnja

RAZHODNJO 2014  
so s svojim prispevkom omogočili:
• Občina Trebnje
• Krajevna skupnost Čatež
•  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Trebnje
• Zveza kulturnih društev Trebnje

Generalni pokrovitelj 

PKP d.o.o.

Razhodnjo 2014 s svojim prispevkom sooblikujejo in bogatijo še: Prostovolj-
no gasilsko društvo Čatež, Športno rekreativno društvo Čatež in Vinogradni-
ško turistično društvo Čatež. 

RAZHODNJA 2014

Organizator: Turistično društvo Čatež

Zanj: Tatjana Bregar

Soorganizatorji: KUD Popotovanja Frana Levstika Čatež, Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti - Območna izpostava Trebnje, Zveza kulturnih društev 
Trebnje

Scenarij in režija Razhodnje: Luka Bregar

Tisk:  Grafika Zlatečan d.o.o. • Naklada: 5 000 izvodov • Čatež, november 2014

pokrovitelji: 

donatorji:

!!! POHODNIKI – POZOR !!! 
Tiste,  ki pohod od Litije do Čateža že dobro poznate in se ga ude-
ležujete že več let, vabimo, da prinesete na Čatež, v kulturni dom, 
predmete, ki vas spominjajo na pohode prejšnjih let (pohodne 
palice, kape, značke, morda nahrbtnike, posode za tekočino, …). 
Ob vaši pomoči bi namreč radi pripravili prav posebno razstavo.  

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 na-
ročenih avtobusov je odvisno od števila prijav, zato vaše prijave 
sporočite najpozneje do četrtka, 6.11.2014, na telefonske številke: 
07 3489 029 (Gostilna Ravnikar), 07 3489 023 (Gostilna Tončkov 
dom), 07 34 81 128 (TIC Trebnje)  in na e-naslova: tatjana.bregar@
tem.si in tic@trebnje.si.

PREVOZI POHODNIKOV S PRIREDITVE 
S Čateža bodo od 11. ure dalje vozili avtobusi v Šmartno in Litijo 
ter na železniško postajo v Šentlovrencu. Vse informacije posre-
duje  organizator pohoda in prevozov Zavod Levstikova pot prek 
elektronske pošte: info@levstik.si.

 

PROMETNE INFORMACIJE RAZHODNJE 2014
- popolna zapora ceste na Čatežu
V času prireditve bo na Čatežu veljal poseben prometni režim z 
zaporo ceste. Med 11. in 17. uro bo popolna zapora regionalne 
ceste na odseku Moravče-Čatež-Breza na Čatežu v dolžini 310 m. 
Obvoz bo možen po lokalnih cestah Dolenja vas – Križ – Blato 
– Trebnje in Velika Loka – Brezovica in bo označen z ustrezno si-
gnalizacijo.

 

- parkirišča osebnih vozil
Parkirna mesta za osebne avtomobile bodo posebej označena 
in na isti lokaciji kot lansko leto. Na parkirišča vas bodo usmer-
jali informatorji redarji, zato prosimo, da se ravnate po njihovih 
navodilih. Vse voznike osebnih vozil opozarjamo, da upoštevajo 
poseben prometni režim in ne parkirajo svojih vozil izven ozna-
čenih in varovanih parkirišč. Organizator Razhodnje ne zagotavlja 
posebnega varovanja osebnih vozil, zato avtomobile parkirajte 
v skladu z navodili in predpisi. Tako boste poskrbeli za varnost 
svojega vozila in prispevali k splošni prometni varnosti v času 
prireditve. 

Spoštovani pohodniki, ljubitelji  
narave in dobre volje!

Vrh razposajenih gričev, sredi neokrnjene narave 
in v zavetju vinskih goric, vas pričakujemo

v soboto, 8. novembra 2014,

na Razhodnji 2014
na cilju 28. mednarodnega popotovanja po  

Levstikovi poti od Litije do Čateža

DOBRODOŠLI  NA ČATEŽU! 



PROGRAM RAZHODNJE 2014

PETEK, 7. 11.,

v kulturnem domu  
na Čatežu  ob 19. uri

SKRITI ZAKLADI ČATEŽA IN OKOLICE
Čatež je znano križišče za popotnike z vseh vetrov že 
vsaj od rimskih časov, na tem območju so našli celo 
neolitsko sekiro, premogovniško žilo, Knapovo jamo 
in čudodelni studenec. Pa kakšne legende krožijo v 
teh krajih! O škratu, ki je iskal vodo, o ženski iz gozda, 
ki je veljala za čarovnico in številne druge pripoved-
ke. Ne zamudite večera pred pohodom, ko bomo v 
Kulturnem domu Čatež z domačimi kulturniki in razi-
skovalcem zgodovine našega območja Branetom Pra-
znikom iskali skrite zaklade Čateža in okolice. Ob tem 
bomo odprli razstavo razglednic. 

Organizator: 
 KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

SOBOTA, 8.11.,

na prireditvenem prostoru  
od 8. do 13. ure

Na osrednjem vaškem trgu se bomo na dan pohoda vrnili 
v dni, ko še ni bilo hitenja in sodobne tehnologije. Lahko se 
boste popeljali z zapravljivčkom, se pogovorili z Martinom 
Krpanom in Zidarjevo Tono, gledali pod prste mojstrom 
ročnih spretnosti in zeliščarke ter poslali razglednico svojim 
najbližjim. Domači kulturni ustvarjalci bodo predstavili nekaj 
Levstikovih najbolj znanih del, razpoloženje pred začetkom 
osrednje prireditve bodo stopnjevali harmonikarji zasedbe 
Čateški m’skvontarji ter člani Občinskega pihalnega orkestra 
Trebnje s Trebanjskimi mažoretami. V prostorih kulturnega 
doma bo na ogled razstava Skriti zakladi Čateža in okolice.  

ob 13. uri 
OSREDNJA PRIREDITEV

Slavnostni gost, konservator z novomeške območne enote 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

magister DUŠAN ŠTEPEC 

KULTURNI PROGRAM 
scenarist LUKA BREGAR
voditeljica MARJANA GRČMAN

izvajalci:
• Dramska skupina P.L.I.N

•  Pevke Društva podeželskih žena Tavžentroža,  
vodja Gabrijela Cedilnik

•  KUD FS Javorje, Otroška folklorna skupina OŠ Šmartno, 
vodja Bernarda Smrekar

•  Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež,  
zborovodja Gorazd Kermc

• Čateški m’skvontarji, vodja Vojko Makovec

• Ženska vokalna skupina Lipa

• Občinski pihalni orkester Trebnje, dirigent Primož Kravcar

•  Trebanjske mažorete, mentorica Darja Korelec, trenerki Alja 
Vencelj in Aleksandra Bobnar 

•  Cvičkov kralj Janez Colnar  in cvičkova princesa Maja Žibert

od 14. ure naprej 
VESELO MARTINOVANJE

TANJA ŽAGAR 
Ansambel SLUČAJ

voditelj MATEJ MLAKAR


