
Zelene  
preizkušnje za 
športno navdušene
Ne zamudite junijskega Kole
sarjenja po Spodnji Savinjski 
dolini! Na tradicionalni preiz
kušnji vas čaka 50 kilometrov 

FESTIVAL POLETNIH – AKTIVNOSTI ŽALEC – 

POHODNIŠKO  
IN KOLESARSKO
POLETJE    

dolga krožna pot, ki vodi od 
Ekomuzeja hmeljarstva in pi
vovarstva Slovenije v Žalcu po 
Savinjski dolini do Vranskega,  
mimo Žovneškega jezera in 
nazaj. Se vidimo na startu v 
nedeljo, 26. junija 2016, ob 8. uri! 
Pridite tudi na Veliki kolesarski 
maraton Zelene doline. S kolesi 
se odpravimo na 72–kilome
trsko pot od Arje vasi do Logar
ske doline. Dobimo se v sobo
to, 27. avgusta 2016, ob 9. uri na 
startu pri Mlekarni Celeia. 

Pohodi po dolini,  
od globin do vrhov 
Zadnjo soboto v avgustu 
doživite vse lepote doline 
zelenega zlata na Pohodu 

po hmeljski poti! Ob 8. uri vas 
pri Ekomuzeju hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije pozdra
vita hmeljarski starešina in 
hmeljarska princesa, nato pa se 
podate na 14 kilometrov dolg 
pohod mimo Ribnika Vrbja, ob 
Savinji do Rimske nekropole 
v Šempetru in nazaj do Žalca. 
Ne zamudite tudi drugih po
hodniških doživetij v objemu 
zelenega zlata: junijskega po
hoda Po obronkih KS Galicija, 
avgustovskega pohoda Po 

obronkih KS Ponikva ter prav 
tako avgustovskega Pohoda 
po spominskih obeležjih NOB 
v Zabukovici, slikovita pot po
hoda Od Petra do Pekla. Pohod 
bo 12. junija 2016, začne se med 
9. in 10. uro s startom na Pet
rovem trgu v Šempetru in vodi 
med hmeljišči do Jame Pekel, 
kraškega bisera Štajerske. 

Doživetja za  
aktivne družine
Glede na starost in telesno 
pripravljenost, tako otrok kot 
staršev, so mnogi dogodki 
primerni tudi za družinska 
doživetja. Aktivne družine se 
v Žalec rade vračajo na sep
tembrski izziv Družina kolesari. 
Letošnje družinsko kolesarjenje 
bo v nedeljo, 11. septembra. 
Ravninska proga je dolga 17 
kilometrov in je primerna za 
otroke od 5. leta dalje. Ne 
pozabite na čelado! 

V DOLINI 
ZELENEGA 
ZLATA

Kdor se v vročih dneh  
ne boji aktivnosti, se 
poleti vrača v objem 
zelenega zlata!  
Poti med hmeljišči in 
gozdovi, do kraške jame 
in do lepih razgledov 
razgledov, po dolini ob 
reki Savinji, so privlačna 
poletna izbira za prave 
športnike, rekreativce 
ali izletnike.



Datum Ime 
prireditve

Organizator Začetek oz.  
zbirno mesto

Ura  
začetka

Nedelja,  
5. junij 2016

Po obronkih 
KS Galicija

PD Galicija Pri Podružnični osnovni  
šoli Trje  Galicija

8.00

Nedelja, 
12. junij 2016

Od Petra 
do Pekla

TD Šempeter Petrov trg  Šempeter 9.00

Nedelja,  
26. junij 2016

Kolesarjenje 
po SSD

ZKŠT Žalec Pri Ekomuzeju hmeljar
stva in pivovarstva  
Slovenije  Žalec

8.00

Sobota,  
20. avgust 2016

Pohod ob 
spominskih 
obeležjih NOB

PD Zabukovica Pri osrednjem  
spomeniku NOB 
 Migojnice

9.00

Sobota, 
27. august 2016

Pohod po  
hmeljski poti

ZKŠT Žalec Pri Ekomuzeju hmeljar
stva in pivovarstva  
Slovenije  Žalec

8.00

Sobota, 
27. avgust 2016

Kolesarjenje  
Arja vasLogarska 
dolina

Mlekarna 
Celeia

Pri Mlekarni Celeia  
 Arja vas

9.00

Nedelja, 
28. avgust 2016

Po obronkih  
KS Ponikva

PD Žalec Pri Gasilskem domu 
Ponikva

8.00

Nedelja, 
11. september 2016

Družina kolesari Kolesarski klub 
Žalec, ZKŠT Žalec

Športni center Žalec 9.00

Spremljajte napovedi dogodkov na www.turizem-zalec.si in www.zkst-zalec.si! 

V objemu zelenega zlata odkrivajte tudi druga prizorišča za samostojne 
aktivnosti na prostem! Čakajo vas številne kolesarske in pohodniške poti, 
ekološka, gozdna in lovska učna pot, naravno plezališče Kotečnik in slikoviti 
razgledi z vrhov nad Savinjsko dolino. 

V dolini hmeljišč je poletje čas za aktivno doživetje!
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