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Občina Žalec v slikah



V življenju vsakega naroda in vsakega posa-
meznika je pomembna zavest o samem sebi 
ter zavedanje o svojem izvoru, o koreninah 
narodovega bitja, o prizadevanjih v sedanjem 
trenutku, s katerimi tlakujemo tudi svojo pri-
hodnost. 

V Savinjski dolini, še posebej v Občini Žalec, 
smo zelo ponosni na naše prednike, ki so pred 
140 leti v Žalcu pripravili veliki ljudski shod, 
II. slovenski tabor, na katerem so postavili zah-
teve, pomembne za nadaljnji obstoj in razvoj 
vseh Slovencev. Z njimi so pokazali, »da hočejo 
biti gospodarji v deželi, k'tero so sprejeli od svo-
jih očetov«, kot je v svojem nagovoru 6. sep-
tembra 1868 dejal govornik dr. Jakob Ploj.

Zato smo 6. september prevzeli za svoj občin-
ski praznik. 
             
Ob prazniku se z velikim spoštovanjem in 
ponosom spominjamo svojih prednikov, ki 
so znali in si upali veliki monarhiji zelo jasno 
postaviti zahteve po uradnem priznanju, po 
uvedbi slovenskega jezika v šole, po ustano-
vitvi slovenskih posojilnic, društev, gospodar-
skih družb …

Ko ob prazniku pregledamo in ocenimo opra-
vljeno delo ter uresničene investicije, lahko  
 

ugotovimo, da je od vseh najbolj pomembno 
vlaganje v takšne projekte, ki omogočajo boljše 
in lepše življenje ljudem naše občine.

Za uspešno delo in dobre rezultate v občini 
in tudi v vsaki večji skupnosti je vitalnega po-
mena sodelovanje vseh posameznikov, ki po 
svojih sposobnostih, močeh in volji prispevajo 
vsak svoj delež v skupnost.

Taborski duh, principi delovanja in sodelovanja 
so tudi po 140 letih živi in aktualni. Želim si, 
da bi se občani žalske občine in vsi Savinjčani 
udeležili čimveč različnih  prireditev, ki smo jih 
pripravili ob letošnjem občinskem prazniku.

Seveda vas vse še posebej vabim na priredi-
tev ob 140. obletnici tabora, ki bo v soboto, 6. 
septembra 2008, ob 15.00 uri pred Domom 
II. slovenskega tabora v Žalcu, in dodajam še 
besede, ki jih je tistega davnega leta zapisal 
žalski župan Anton Žuža »vabimo in kliče-
mo vas, rojake Savinske in Škalske doline; 
vsaj eden naj pride iz vsake hiše, da vas bo na 
tavžente in tavžente. Kažite, da niste zaspan-
ci, in da vam je mar za vaše pravice.«

Vabljeni!
Župan 

Lojze Posedel

Spoštovani!



II. slovenski tabor v Žalcu
Pomen Žalca se je okrepil po letu 1848, ko 
je kot središčni trg prevzel pomembno vlogo 
pri krepitvi slovenske narodne zavesti v tem 
delu štajerske dežele.
Uvedba dualistične ureditve leta 1867 je 
terjala ustavno preureditev, ob kateri se je 
slovenska politika razcepila. Liberalni mla-
doslovenci, ki so bili najmočnejši na Štajer-
skem, so začeli sklicevati množične shode na 
prostem, ki so jih po češkem zgledu imeno-
vali tabor.
Idejo za javna zborovanja je sprožil Fran Le-
vstik. Njegova pobuda je zacvetela najprej v 
Mariboru, kjer je dr. Matija Prelog sklical 7. 
julija 1868 v mariborski čitalnici posvetova-
nje, na katerem so sprejeli skupni program 
za organiziranje slovenskih taborov.
Organizacija slovenskih taborov je bila za-
upana dr. Valentinu Zarniku, očetu sloven-
skih taborov.
Za žalski tabor so dali slovenski rodoljubi 
oklic, ki je izšel meseca avgusta tudi v celjskih 
»Novicah«. V tem manifestu so bili vabljeni 
k udeležbi na tabor zlasti rojaki iz Savinjske 
in Šaleške doline. Oklic se je končal z nasle-
dnjimi besedami: »Pridite iz vseh hiš in iz 
vseh vasi posebno celjskega, gornjegrajskega, 
vranskega, šoštanjskega, laškega, konjiškega, 
kozjanskega in šmarskega okrožja. Pridite na 
dan 6. septembra 1868. leta ob treh popoldne 
v žalski trg k slovenskemu taboru!«
Oklic so podpisali: Ivan, 
Franc in Karel Žuža, Jože 
Žigan, Janez Hausenbi-
chler in Vincenc Janič iz 
Žalca ter še mnogi drugi 
iz celjske okolice.
V nedeljo, 6. septem-
bra 1868, se je pripelja-
lo z vlakom v Celje okrog šestdeset članov 
ljubljanskega »Sokola« in mnogo drugih 

rodoljubov iz Kranjske, Koroške in iz vseh 
daljnih in bližnjih krajev Štajerske, tako da 
je bila takrat v Žalcu  zastopana res skoraj 
vsa Slovenija.
Zborovališče je bilo dostopno iz vseh strani. 
Obdajali so ga številni mlaji s slovenskimi 
trobojnicami, prav v središču ob okrašeni 
tribuni pa je na izredno visokem, po vsej do-
lini vidnem mlaju, plapolala velika sloven-

ska zastava. Za petnajstti-
soč glavo množico je bilo 
prostora več kot dovolj. 
Zavest in razpoloženje 
je ob zvokih dveh godb 
na pihala dvigalo lepo 
sončno vreme, pokanje 
možnarjev in navdušeno 

vzklikanje Zedinjeni Sloveniji.
Ker še Savinjske železnice ni bilo, so se ude-
leženci tabora pripeljali iz Celja na okraše-
nih vozovih, ki jih je bilo nad sto. Na čelu 
je jezdilo dvanajst konjenikov, med katerimi 
sta bila tudi dva mlada Žalčana: Josip Širca, 
poznejši dolgoletni župan, in Rudolf Senica, 
poznejši žalski posestnik in gostilničar.
Na številnih okrašenih vozovih so se v Žalec 
pripeljali Savinjčani. Častno so bili zastopa-
ni zlasti Braslovčani, ki jih je spremljala tudi 
godba na pihala.
Vseh voz, ki so pripeljali udeležence od blizu 
in daleč, je bilo nad štiristo.  Žalskega tabora 
se je udeležilo tudi lepo število rudarjev in 
steklarjev iz Hrastnika s svojo godbo.
Vsa množica zborovalcev se je zbrala sredi 
okrašenega  trga pred tedanjo Staretovo go-
stilno, kjer je osemnajst-letna Marija Širca, 
sestra Josipa in Friderika Širce, izročila lju-
bljanskim Sokolom šopek cvetja.
Topiči iz preboldske graščine pa so pozdra-
vljali navdušene tabornike, katerih število je 
znašalo po mnenju navzočega vladnega ko-
misarja iz Celja najmanj petnajst tisoč.
Na okrašeni tribuni je bil zbran slavnostni 



odbor. Tabor je začel in množico pozdravil 
domačin in poznejši deželni poslanec Ivan 
Žuža z geslom: »Bog kliče, Slavjani, predolgo 
tlačani, stopajo čvrsto med svet na svoje slav-
no mesto!« Za predsednika je predlagal dr. 
Jožeta Vošnjaka, odvetnika iz Slovenske Bi-
strice, za zapisnikarja pa je naprosil Antona 
Tomšiča in pisatelja Josipa Jurčiča.
Prvi se je priglasil k 
besedi dr. Jakob Ploj iz 
Ljutomera, ki je zahte-
val med drugim rabo 
slovenskega jezika v 
vseh uradih ter dobe-
sedno izjavil: »Na noge, Slovenci, pokažimo 
biti gospodarski v deželi….«. Dr. Ploju je sle-
dil dr. Valentin Zarnik, nato je dobil besedo 
Radoslav Razlag, o šolskih vprašanjih pa je 
govoril župnik Božidar Raič iz Haloz. Kot 
zadnji govornik je nastopil dr. Jože Vošnjak, 
ki je govoril o Zedinjeni Sloveniji in jo pre-
pričevalno zagovarjal.

Ob zaključku tabora so 
sprejeli navdušeni zboro-
valci naslednjo resolucijo: 
»Tukaj zbrani slovenski 
narod soglasno izreka, da 
v 19. državnih osnovnih 
postav ne najde poroštva 
za ohranitev in gojitev 

svoje narodnosti, dokler ne bode:
slovenski jezik na Slovenskem izključno ura-
dni jezik in dokler se ne bo v ta namen ura-
dnikom na Slovenskem neodlagoma določil 
obrok, in sicer pol leta, do katerega morajo 
znati slovenščine v besedi in pismu;
dokler na Slovenskem ne bodo cerkvene 
vlade uradovale v slovenskem jeziku in se 
ne bodo v bogoslovnicah predmeti, kateri se 
do sedaj nemško predavajo, slovensko raz-
lagali;

dokler ne bodo ljudske šole čisto slovenske 
in ne bo v srednjih šolah učni jezik sloven-
ski, nemški jezik pa ostane učni jezik;
dokler se ne bodo iz deželnega zaklada šta-
jerskega v razmerju na število Slovencev in 
njihovih prineskov napravljali, podpirali in 
vzdrževali slovenski zavodi, kakor slovenske 
gimnazije in gospodarske šole;

dokler se po poslovnem potu ne združijo 
Slovenci v Zedinjeno Slovenijo z narodno 
upravo;
dokler ne bodo dodane 19. izvršilne postave 
ter dejansko izpeljane in dokler se ne bode 
posameznim deželam dala večja samostojna 
upravna oblast. (Glasno pritrjevanje).«

Med posameznimi točkami dnevnega reda 
sta menjaje igrali obe godbi, nastopil pa je 
tudi prvi slovenski pevski zbor iz Žalca pod 
vodstvom nadučitelja Frana Kovača.
V spomin na žalski tabor so dali organiza-
torji izdelati kovane svetinje, ki so nosile 
na eni strani napis: Slovenski tabor v Žalcu 
1868, na drugi strani pa besedilo: Slovenci, 
zedinite se!
Trg Žalec je bil tiste dni slavnostno okrašen, 
na okoliških gorah pa so goreli kresovi kot 
oznanjevalci prebujajočih se Slovencev.

Karmen Jezernik

Povzeto iz: Karmen Jezernik: Trg Žalec med obema 
vojnama: 1918-1941: diplomska naloga, 2007; str. 9-10.
Rajko Vrečer: Kako je bilo pred devetdesetimi leti; V: 
Savinjski zbornik I., 1959; str. 16-23.



Program prazničnih prireditev 2008
 

Datum Ura Prireditev Kraj

Četrtek,14.8. 17. 00 Pričetek obiranja hmelja Pred Domom II. 
slovenskega tabora Žalec

Sobota,16.8. 14.00

18.00

Prikaz obiranja hmelja na star način

Odprtje Mladinskega centra Šempeter

Dolina Rupe nad jamo 
Pekel
Šempeter

Torek, 19. 8. 10.00 – 
17.00

Začetek 5. poletne slikarske šole Rudija 
Španzla - Chiaroscuro

Novo Celje

Sobota, 23.8. 9.00
10.00
17.00

Odprtje lokalnih cest – Liboje
Odprtje lokalnih cest – Griže
Zaključek 2. etape kolesarjenja Rekreatur

Liboje
Griže
Pred Hotelom Žalec

Četrtek, 28.8. 19.00 Zaključna razstava udeležencev  5. 
poletne slikarske šole Rudija Španzla - 
Chiaroscuro

Novo Celje

Petek, 29.8. 9.00 Srečanje rejniških družin Slovenije Novo Celje

Sobota, 30.8 9.00
15.00
17.00

Pohod po hmeljski poti
Sveta maša za Abrahame 
Srečanje Abrahamov 

Novo Celje
Bazilika Petrovče
Novo Celje

Nedelja, 31.8. 8.00
10.45
15.00

Pohod po obronkih KS Ponikva
Promenadni koncert – Godba Zabukovica
Odprtje ceste in pločnika v Vrbju ter 
druženje pri ribniku Vrbje

Gasilski dom Ponikva
Žalec
Vrbje

Četrtek, 4. 9. 19.00

20.00

Odprtje razstave likovnih del na temo 
Rista Savina likovne sekcije KUD Žalec
Zeus in Evropa - mitološka zgodba o 
ljubezni, dramska predstava

Savinov likovni salon 
Žalec
Rimska nekropola v 
Šempetru

Petek, 5.9. 9.00

19.00

Športne igre Zveze DU Žalec v počastitev 
praznika Občine Žalec 
Slavnostna seja občinskega sveta in 
predstavitev nove slike Rudija Španzla

Športni center  Žalec 

Dom II. slovenskega 
tabora Žalec

Sobota, 6.9. 10.00 

15.00

Savinjski jermen 2008, dirka in razstava 
starodobnih vozil
140-letnica slovenskega tabora v Žalcu

Ulica Savinjske čete (pred 
Občino Žalec)
Pred Domom II. 
slovenskega tabora Žalec

Nedelja, 7.9. 8.00
10.45
11.00

S kolesom po vseh KS Občine Žalec 
Promenadni koncert – Godba Liboje
Razstava nevsakdanjih koles

Štart pred Občino Žalec
Žalec
Pri obrambnem stolpu v 
Žalcu



Sreda, 10.9. 16.00 Podjetniški piknik Pred jamo Pekel

Četrtek, 11. 9. 18.00 Odprtje mednarodnega folklornega 
festivala »Od Celja do Žalca«

Pri obrambnem stolpu v 
Žalcu

Petek, 12.9. 13.00

20.00

Dan športa (odprtje obnovljenih igrišč, 
sprejem športnikov, Vebrov memorial in 
športne igre) 
Gala koncert  mednarodnega folklornega 
festivala »Od Celja do Žalca«

Športni center Žalec 

Dom II. slovenskega 
tabora Žalec

Nedelja, 14.9. 10.45 Promenadni koncert – godba Hramše Žalec

Sreda, 17.9. 14.00 Alešev atletski memorial Športni center  Žalec

Sobota, 20.9. 9.30
10.00
10.00

Tek po ulicah Žalca 
Foto orientacija po Žalcu
Lokostrelsko državno prvenstvo

Štart pred Savinovo hišo
Štart pred Savinovo hišo
Športni center Žalec

Nedelja, 21. 9. 10.45 Promenadni koncert – Pihalni orkester 
Glasbene šole Risto Savin Žalec

Žalec

Petek, 26. 9. 19.00 Predavanje dr. Daše Pahor - Protestantska 
cerkev v Govčah pri Žalcu

Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec

Sobota, 27.9. 10.00
11.00

12.00

Odprtje novega strelišča v Libojah 
Turistična tržnica Zveze turističnih 
društev Občine Žalec
II. trgatev grozdja trte Nikolaje

Gasilski dom Liboje
Pri obrambnem stolpu v 
Žalcu

Nedelja, 28.9. 10.00 II. mednarodni turnir mladih v 
pospešenem šahu

Telovadnica I. OŠ Žalec

Torek, 30.9. 17.00

19.00

Predstavitev knjige Mesto Žalec - njegove 
ulice, ceste in trga 
Spominski večer ob 190-letnici rojstva 
prve slovenske pesnice Fany Hausmann

Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec
Novo Celje

Četrtek, 2.10. 19.00 Premiera igrano-dokumentarnega 
etnološkega filma »Knapovo življenje od 
jutra do večera« 

Dom II. slovenskega 
tabora Žalec

Petek, 3.10. 16.00 Srečanje rudarjev veteranov z otroki Rudarski park pri šoli  
v Libojah

Sobota, 4.10. 15.00 Hmeljarski likof Pri KZ Petrovče

Datum Ura Prireditev Kraj



Tradicionalne prireditve

Prireditev Mesec
Mednarodni festival tolkalnih skupin BUMFEST januar
Prireditev »Šport v Občini Žalec« s podelitvijo 
priznanj najuspešnejšim športnicam in športnikom

februar

Pustni karneval februar
Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku 
s podelitvijo Savinovih odličij

februar

CICI olimpijada maj
Mednarodni festival vokalnih glasbenih skupin 
SREDI ZVEZD

maj

Športna akcija Razpnimo jadra maj in junij
Kresnični večer pri dvorcu Novo Celje junij
Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini junij
Savinovi večeri junij in julij
Mednarodna poletna šola harmonike junij in julij
Poletje v Žalcu junij in julij
Obiranje hmelja na star način avgust
Poletna slikarska šola Rudija Španzla CHIAROSCURO avgust
Pohod po hmeljski poti avgust
Tek po ulicah Žalca september
Turistična tržnica september
Trgatev grozdja trte Nikolaje, 
potomke najstarejše trte na svetu

september

Mednarodni folklorni festival 
»OD CELJA DO ŽALCA«

september

Hmeljarski likof oktober
Martinovanje  pri vinskem keudru november
Najlepši kraj, hiša in kmetija november
Adventni sejem v dvorcu Novo Celje december
Božična skrivnost v jami Pekel december
Veseli december za najmlajše december
Silvestrovanje za malčke december
Silvestrovanje na prostem december



Krajevna skupnost 
Galicija

Krajevna skupnost 
Gotovlje

Naslov: Galicija 75, 
 3310 Žalec
Telefon: (03) 572 80 66 
Uradne ure: ponedeljek 15:00 -16:00
Predsednik: Jože Krulec
Praznik KS: 12. september
Krajevna skupnost Galicija obsega 18,61 km2 ter 
ima 1862 prebivalcev v naslednjih naseljih: Galicija,  

Naslov: Gotovlje 40, 
 3310 Žalec
Telefon: (03) 710-37-60
Fax: (03) 710-37-60
E-pošta: ksgotovlje@volja.net
Uradne ure: torek 15:00 - 16:00
Predsednik: Hainz Peter Janič
Praznik KS: 25. junij
Krajevna skupnost Gotovlje obsega 8,57  km2 ter ima 

Hramše,  Pernovo,  Velika Pirešica, Zavrh pri Galiciji, 
Železno. 

Delujoča društva:
Kulturna: Kd Galicija
Športna: Tenis klub Trje 2000, Športno društvo Hofrein, 
Konjeniško društvo country club in Planinsko društvo 
Galicija
Turistična: Td Galicija
Gasilska: PGd Zavrh pri Galiciji, PGd Velika Pirešica
Ostala: društvo upokojencev Velika Pirešica - Galicija

1454  prebivalcev v naslednjih naseljih: Gotovlje  in del 
naselja Podvin.

Delujoča društva:
Kulturna: Kd Gotovlje
Športna: Šrd Borut Gotovlje, Konjeniški klub Gotovlje 
Turistična: TOd lipa Gotovlje
Gasilska: PGd Gotovlje
Ostala: Paintball društvo Flek, društvo upokojencev 
Gotovlje, Združenje borcev Gotovlje, čebelarsko društvo 
Gotovlje, Kork Gotovlje, društvo prijateljev mladine, 
ld Žalec, Karitas Gotovlje

Krajevna skupnost 
Levec

Krajevna skupnost 
Griže

Naslov: Levec 25a, 
 3301 Petrovče
Telefon: (03) 547 38 58
Uradne ure: sreda 8:00 - 9:00 in 15:00 - 16:00
Predsednik: Anton Jelenko

Naslov:  Migojnice 6, 
 3302 Griže
Telefon:  (03) 571 82 20 
Fax: (03) 571 82 20 
Uradne ure: ponedeljek 11:00 - 15:00
 sreda 9:00 - 10:00 in 15:00 - 16:00
Predsednik: Ivan Krašovc
Praznik KS: 24. avgust

Krajevna skupnost levec obsega 1,76 km2 ter ima 444 
prebivalcev v naselju levec.

Delujoča društva:
Kulturna: TKd levec
Športna: Športni klub levec
Turistična: TKd levec
Gasilska: PGd levec
Ostala: društvo upokojencev levec

Krajevna skupnost Griže obsega 19,86 km2 ter ima 2977 
prebivalcev v naslednjih naseljih: Griže, Migojnice,  
Pongrac,  Zabukovica.

Delujoča društva:
Kulturna: Kud Svoboda Griže, Kd Godba Zabukovica
Športna: dŠr Partizan Griže, Šahovski klub Griže, 
Planinsko društvo Zabukovica, Športno društvo risi in 
Športno društvo levitacija
Turistična: Td Griže, etnološko društvo Srečno
Gasilska: PGd Griže, PGd Zabukovica
Ostala: društvo upokojencev Griže, ld Gozdnik Griže



Krajevna skupnost 
Liboje

Krajevna skupnost 
Ponikva

Krajevna skupnost 
Petrovče

Krajevna skupnost 
Vrbje

Naslov: Kasaze 110, 
 3301 Petrovče
Telefon: (03) 570 77 00
Fax: (03) 570 71 07
E-pošta: k-s.liboje@triera.net
Uradne ure: ponedeljek 7:00 - 11:00
 četrtek 12:00 - 13:00 in 15:00 - 16:00
Predsednik: Uroš Feldin
Praznik KS:  4. maj

Naslov: Ponikva pri Žalcu 7,  
 3310 Žalec
Telefon: (03) 572 80 30
E-pošta: ksponikva@volja.net
Uradne ure: sreda 15:00 - 16:00
Predsednik: Ivan Jelen
Praznik KS:  28. julij
Krajevna skupnost Ponikva obsega 15,15 km2 ter 

Naslov:  Petrovče 33, 
 3301 Petrovče
Telefon: (03) 570 73 92
Fax: (03) 570 73 92
E-pošta: kspetrovce@volja.net
Uradne ure: torek 8:00 - 9:00 in 15:00 - 16:00
Predsednik: Iztok Uranjek

Krajevna skupnost Petrovče obsega 11,89 km2 ter 
ima 2387 prebivalcev v naslednjih naseljih: Arja  vas,  

Naslov: Vrbje 68, 
 3310 Žalec
Telefon: (03) 710 24 20
Fax: (03) 710 24 21
Uradne ure: torek 12:00 – 13:00 in   
 15:00 – 16:00
Predsednik: Jože Meh
Praznik KS:  11. november

Krajevna skupnost liboje obsega 16,32 km2 ter ima 1656 
prebivalcev v naslednjih naseljih: Brnica, Kasaze  in 
liboje ter del naselja Zabukovica.

Delujoča društva:
Kulturna: Kd Godba liboje,  Kd Svoboda liboje
Športna: Planinsko društvo liboje, Strelsko društvo 
liboje in Turistično športno društvo liboje
Turistična: TŠd liboje
Gasilska: PGd Kasaze – liboje
Ostala: društvo upokojencev liboje

ima 1139  prebivalcev v naslednjih naseljih: Podkraj, 
Ponikva pri Žalcu, Studence.

Delujoča društva:
Kulturna: Kd Ponikva
Športna: Športno društvo Ponikva
Turistična: Td Ponikva, društvo kmečkih žena 
Ponikva
Gasilska: PGd Ponikva
Ostala: Aktiv podeželske mladine, ljudske pevke, 
Planinska sekcija, Zveza borcev, društvo upokojencev 
Ponikva

dobriša  vas,  drešinja  vas,  Mala Pirešica, Novo celje, 
Petrovče, ruše in Zaloška Gorica.

Delujoča društva:
Kulturna: Kd Petrovče
Športna: Kolesarsko društvo Novak, Športno društvo 
Petrovče, ŠŠd OŠ Petrovče, Karate klub Petrovče in 
Konjeniški klub Ganymed
Turistična: Td Petrovče
Gasilska: PGd Arja vas, PGd dobriša vas – Petrovče, 
PGd drešinja vas
Ostala: društvo upokojencev Petrovče, Klub mladih, 
rdeči križ, dekanijska Karitas Petrovče

Krajevna skupnost Vrbje obsega 2,56 km2 ter ima 586  
prebivalcev v naselju Vrbje.

Delujoča društva:
Kulturna: Kd Vrbje
Športna: Športno društvo vrbje
Turistična: Td Vrbje
Gasilska: PGd Vrbje
Ostala: društvo upokojencev Vrbje, društvo Mladi 
mrhar Vrbje,  Avto moto klub »Savinjska dolina« Vrbje 



Krajevna skupnost 
Šempeter
Naslov: Rimska cesta 80, 
 3311 Šempeter
Telefon: (03) 700 15 06
Fax: (03) 700 15 07
E-pošta: krajevnaskupnostsempeter@siol.net
Uradne ure: ponedeljek 11:00 - 15:00
 sreda 11:00 - 16:00
 petek 11:00 - 13:00
Predsednik: Silvester Udrih
Praznik KS:  29. junij 

Krajevna skupnost Šempeter obsega 16,99 km2 ter 
ima 3107 prebivalcev v naslednjih naseljih: Grče, 
Kale, Podlog  v Savinjski dolini,  Spodnje  Grušovlje,  
Spodnje  roje,  Šempeter  v  Savinjski  dolini,  Zalog  pri  

Šempetru,  Zgornje Grušovlje, Zgornje roje.

Delujoča društva:
Kulturna: Pevsko društvo Savinjski zvon Šempeter, 
Kud Grifon Šempeter, Kd Pevke treh vasi
Športna: Planinsko društvo Šempeter, Odbojkarski klub 
Spodnja Savinjska, Ju - jitsu klub Aljesan, dT rod bistre 
Savinje Šempeter, Šd Mlaki fit, TVd Partizan Šempeter, 
Šahovsko društvo Savinjčan Šempeter, Šrd rega Podlog 
in Športno društvo Mat
Turistična: Td Šempeter, etnološko društvo Hmeljarska 
vas
Gasilska: PGd Šempeter
Ostala: društvo upokojencev Šempeter, Kud Glasba iz 
Slovenije, ribiška družina Šempeter, čebelarsko društvo 
Šempeter, rdeči križ, Zveza borcev, drštvo namakalnih 
naprav Breg - roje, Klub za vzrejo in vzgojo jahalnih 
konj ušen

Mestna skupnost 
Žalec
Naslov: Ulica Savinjske 
 čete 5, 
 3310 Žalec
Telefon: (03) 710 40 20 
Fax: (03) 710 40 21
E-pošta: mestnask@siol.net
Uradne ure: ponedeljek 08:00-12:00 
 sreda 08:00-11:00 ter 15:00-16:00
 petek 08:00-12:00 
Predsednik: Roman Virant
Praznik MS: 29. september
Mestna skupnost Žalec obsega 5,39 km2 ter ima 5407 
prebivalcev v naslednjih naseljih: ložnica pri Žalcu, del 
naselja Podvin in Žalec.

Delujoča društva:
Kulturna: Kud Žalec, Kd Mešani planinski pevski zbor 
Žalec, Zveza kulturnih društev »Savinja« Žalec
Športna: Balinarski klub Žalec, Kolesarski klub Žalec, 
Atletski klub Žalec, Nogometni klub Žalec, Karate klub 
Žalec, lokostrelski klub Žalec, Planinsko društvo Žalec, 
Smučarski klub Gozdnik Žalec, Šahovski klub Žalec, 
Strelsko društvo Juteks Žalec, Športno društvo Špartanec, 
Savinjska konjenica Žalec, TK teniška akademija Žalec, 
rokometni klub celeia Žalec, Kegljaški klub Žalec, Zveza 
športnih društev Občine Žalec, Karate klub Nestor, Golf 
klub 2000 Žalec, Tenis klub Žalec, Šrd rekreativec 
ložnica, Šd ekstrem čebelce, Športno društvo Modri 

medo, Športno društvo Avantura, lokostrelski klub Sokol, 
Športno društvo Body Solution, Hokejski klub Žalec, Moto 
društvo Štangar in ŽNK Inter Žalec.
Turistična: Td Žalec, Zveza Td Občine Žalec, Zbor 
hmeljarskih starešin in princes Slovenije, društvo 
podeželskih žena Občine Žalec
Gasilska: PGd ložnica, PGd Žalec
Ostala: društvo upokojencev Žalec, Zveza društev 
upokojencev Občine Žalec, Medobčinsko društvo invalidov 
Občine Žalec, Območno združenje rdečega križa Žalec, 
Občinska zveza društev prijateljev mladine Žalec, 
Združenje borcev in udeležencev NOB Žalec, 0bmočno 
združenje borcev in udeležencev NOB SSd, društvo 
izgnancev Slovenije OO Žalec, Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo območno združenje za SSd, univerza za III. 
življensko obdobje, Študentski klub Žalec, Filatelistično 
društvo Žalec, Arnika - društvo pridelovalcev in 
predelovalcev zdravilnih rastlin, društvo namakalnih 
naprav Novo celje, društvo podeželske mladine SSd, 
društvo sadjarjev celjske regije, društvo Savinjskih 
vinogradnikov, Govedorejsko društvo Žalec, ribiški klub 
Žalec, Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine 
Žalec, Strojni krožek Savinjska dolina, radio klub dZA 
Žalec, rejniško društvo Slovenije, Zveza čebelarjev 
Slovenije, društvo za urejenost krajev entente Florale 
Slovenije, društvo za nenasilno komunikacijo Mavrica 
Žalec, društvo managerjev in strokovnjakov Golding 
klub Žalec, društvo za promocijo in vzgojo za zdravje, 
Koronarni klub Savinjska dolina, društvo Sožitje Žalec



Tradicionalne prireditve v slikah

uredila: uroš Govek in Karmen Jezernik
lektoriranje: lidija Koceli
Fotografije: arhiv ZKŠT in MSK Žalec
Naklada: 14.000 izvodov
Izdajatelj: ZKŠT Žalec
Tisk: eurograf d.o.o. Velenje
Avgust 2008

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec


