
V času prireditve bo na Čatežu veljal poseben 
prometni režim z zaporo ceste. 

Od 11. do 17. ure bo popolna zapora regionalne 
ceste na odseku Moravče – Čatež – Breza na 
Čatežu v dolžini 310 m. 

Obvoz bo po lokalnih cestah Dolenja vas pri 
Čatežu – Križ – Blato – Račje selo in Čatež 
– Velika Loka – Mrzla Luža – Račje selo in bo 
ustrezno označen.

PARKIRIŠČA OSEBNIH VOZIL 
Parkirna mesta za osebne avtomobile bodo 
posebej označena in na isti lokaciji kot lani. 
Na parkirišča vas bodo usmerjali informatorji 
redarji, zato prosimo, da ravnate po njihovih 
navodilih. Vse voznike osebnih vozil pozivamo, 
da upoštevate poseben prometni režim in ne 
parkirate zunaj označenih parkirišč. 

Organizator Razhodnje ne zagotavlja posebnega 
varovanja osebnih vozil, zato parkirajte v skladu 
z navodili in predpisi. Tako boste poskrbeli za 
varnost svojega vozila in prispevali k splošni 
prometni varnosti v času prireditve.

PREVOZI POHODNIKOV NA 
START POHODA V LITIJO 
OZIROMA ŠMARTNO 
Na start pohoda v Litijo bodo zjutraj vozili 
posebni avtobusi po tem urniku: 6.00 avtobusna 
postaja Trebnje, ob 6.10 Velika Loka (postajališče 
šolskih avtobusov), od 6.00 do 6.45 osrednji vaški 
trg na Čatežu. 
Avtobusne vstopnice boste kupili ob vstopu na 
avtobus. Število naročenih avtobusov je odvisno 
od števila prijav, zato vaše prijave sporočite 
najpozneje do četrtka, dne 8. 11. 2018, na 
te telefonske številke: 07 3489 029 (Gostilna 
Ravnikar), 07 3489 023 (Gostilna Tončkov 
dom), 07 3481 128 (TIC Trebnje) in na e-naslov: 
razhodnja@gmail.com ali tic@trebnje.si. 

PREVOZI POHODNIKOV S CILJA 
POHODA 
S Čateža bodo od 11. ure naprej vozili avtobusi 
v Šmartno in Litijo ter na železniško postajo v 
Šentlovrencu. 
Vse informacije posreduje organizator pohoda 
in prevozov s Čateža, Zavod Levstikova pot prek 
elektronske pošte: info@levstik.si. 

sobota, 
10. november

2018 
od 10.00, 

osrednji vaški trg 
 na Čatežu

Prometne informacije Razhodnje 2018

Prireditev Razhodnja 2018 s svojim prispevkom sooblikujejo in bogatijo 
še druga domača društva: KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, PGD Čatež, 

PGD Trebanjski vrh, ŠRD Čatež in VTD Čatež.

RAZHODNJA 2018
Organizator: Turistično društvo Čatež 

Zanj: Tatjana Bregar
Programski vodja Razhodnje: Luka Bregar 

Dogodek so s svojim prispevkom omogočili tudi: 
Občina Trebnje, KS Čatež, JSKD – OI Trebnje in ZKD Trebnje.

Tisk: Grafika Zlatečan d.o.o.
Naklada: 5000 izvodov

Čatež, november 2018

fb.com/razhodnja www.nacatez.si

etnografsko-vinska 
prireditev ob koncu 
32. popotovanja 

po Levstikovi 
poti



SLAVNOSTNI GOVORNIK: etnolog dr. Janez Bogataj.

od 14.00  VESELO MARTINOVANJE

Tanja Žagar Mladi
Belokranjci 

13.00
Sklepna prireditev 32. popotovanja od Litije do Čateža.

20. cvičkova 
princesa 

Ana Pavlin

„Pa menda ja 
ne pojdeš mimo nas, 

da ne bi poskusil, 
kakšnega je bog dal 

Čatežanom ...“

Trebanjske mažorete

Dramska skupina P.L.i.N

Ljudski pevci in godci s Polšnika
Moški pevski zbor

vinogradnikov Čatež

Čateški m'skvantarji 
Mešani pevski zbor 

Kres Čatež

Šmarski tamburaši 

NASTOPAJO TUDI:

Tako je pred že približno 160-imi 
leti oče Roštan vabil Frana Levstika 
ob koncu njegovega Popotovanja. 
Čatežani od tedaj ohranjamo 
gostoljubnost do popotnikov. Veseli 
bomo vašega obiska, še posebej, če 
boste pot od Litije do Čateža opravili 
po Levstikovih stopinjah po severni 
trasi. Najboljše pa hranimo za 
prireditev ob zaključku pohoda na 
Čatežu, kjer bo veselo martinovanje 
s številnimi presenečenji.

od 10.00
Vidkovo dopoldne na Čatežu 
Mali in veliki, pozor! Na čateškem trgu vas na martinovo 
soboto čaka otroški poligon z ekipo Top Gym 
in Martinom Krpanom.

Ob pomoči Knjižnice Pavla Golie Trebnje pripravljamo 
edinstvene ustvarjalnice. Skupaj si bomo ogledali 
gledališko predstavo Kdo je napravil Vidku 
srajčico? Vstopnine ni, vabljeni starši in otroci! 

www.vulkanizerstvo.si www.pocenigume.net Vulkanizerstvo Vovk Bostjan

VULKANIZERSTVO AVTOPRALNICA AVTOOPTIKA

PREDELAVA
VOZIL NA PLIN SERVIS VOZIL TRGOVINA

CHIP TUNING KLJUČAVNICE EKEY031 204 333

, Obrtniška ulica 4, 8210 Trebnje

praznik
glasbe, 

zabave in vina 
v čast svetega 

Martina 

GENERALNI POKROVITELJ: 

SPONZORJI:


