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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,

s posebnim ponosom in zanosom pričakujem letošnji praznik 
Občine Žalec.

6. septembra bo minilo 150 let od taborskega gibanja, ki je v 
naši občini pustilo pomemben pečat. To je bil dan, ki je spodbujal 
k prebujanju narodne zavesti, ki je utiral pot slovenskemu jeziku 
in zasejal prve čitalnice po naši dolini. To je bil dan, ko so se naši 
predniki zbrali pod milim nebom, »da bi se pogovorili in posvetovali, 
česa nam je treba, da se nam bo za naprej bolj godilo, kakor do 
zdaj« (z vabila na tabor).

Osrednja slovesnost bo 6. septembra. Proslavi bo sledilo druženje 
v starem mestnem jedru. Poskušali bomo približati utrip taborskega 
gibanja, predvsem pa bo ta dan priložnost za veselo druženje, ki ga 
ne bo pokvaril niti morebitni dež.

Žlahtne misli in besede ponosa zasluži ta naša občina. Rdeča 
nit zgodbe o Občini Žalec smo ljudje. Naši medosebni odnosi so trd 
in zato stabilen temelj rasti in napredka. So temelj kakovostnega 
in radostnega bivanja. Naše pozitivne misli so naš kažipot. Ko so 
očiščene, imajo moč, da do popolne gladkosti zgladijo brazde, ki nas 
kdaj spotikajo. Na njih je potem vse na pravem mestu – veselje in 



žalost, tema in svetloba, noč in dan, črno in belo. Na tej podlagi so 
dani pogoji za rast in uspehe naše domovine, naše lokalne skupnosti.

Znamo negovati preteklost in tradicijo, sočasno pa slediti spre-
membam. Še več – spremembe zmoremo spodbujati in jih ustvarjati. 
Žene nas zdrava trma, ravnopravšnja.

Naš dom je tu v Sloveniji, v njenem osrčju. Tisti, ki so obiskali 
veliko tujih dežel, pravijo, da takšne, kot je naša, ni nikjer na svetu. Na 
sončni strani Alp lepota ni skopo odmerjena. Na vse štiri strani neba, 
kamor seže oko, je od vsega lepega dih jemajoče. Kot bi živeli v raju. 
Tudi Ivan Cankar je tako ocenil, saj je zapisal: »Božja setev je pognala 
kal in je rodila – vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, 
ostrmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti.«

Naš dom je tu, kjer nas je narava razkošno obdarila, pridni ljudje 
pa smo s trdim in poštenim delom pokazali, da smo ji hvaležni.

V naši občini nam je jasno, da bi bil mozaik dolgočasna zmeda, 
če bi kakšen košček manjkal ali bi bil nepravilno postavljen. Imamo 
voljo in strpnost. Ugotovili smo, kaj je smisel življenja. Predvsem pa 
imamo občutek za sočloveka, kar nas dela izjemne in posebne ter 
nas loči od drugih. Vedno bolj postajamo ljudem prijazna občina. Vsi 
smo enako pomembni, vsak izmed nas je dragocen in neprecenljiv. 
Spoštujemo vsakega posameznika, prav tako njegove izkušnje in 
mnenja. Iz različnih idej znamo stkati rešitev, ugodno (skoraj) za vse. 
Tudi prioritete postavljamo družno, in sicer premišljeno ter usklajeno. 
Smo drzni, a ne predrzni. Pri nas je moralna moč visoko nad politično. 
Kot smo začeli, tako bomo nadaljevali.

Delamo veliko in dobro. Imamo kaj pokazati. Praznik pa je pri-
ložnost, da se ustavimo, si vzamemo čas drug za drugega, se tudi 
poveselimo. Zato vas, dragi občanke in občani, vabim, da se udeležite 
katere izmed prireditev, s katero se bomo poklonili letošnjim jubilejem. 
Vesel bom, če se bomo kdaj srečali. Rad bom poklepetal z vami.

Praznujmo skupaj.
Župan Janko Kos



6. 9. 1868–6. 9. 2018

»V starodavnih časih bili so naši preddedje sloboden in samosvoj narod. Kadar 
je bilo treba se posvetovati v občinskih rečeh, zbirali so se pod milim nebom v 
senci košatih lip, pogovarjali se, izrekli brez strahu svoje želje in potrebe in tako 
dosegli po mirnem potu, česar so si želeli in potrebovali … Zatoraj so pod tem 
vabilom podpisani možje sklenili, Vas, drage rojake, sklicati na dan 6. septembra 
t. l. v Žavec, da bi se tam pod milim nebom pogovarjali in posvetovali, česar nam je 
treba, da se nam bo za naprej bolje godilo, kakor do zdaj … Pride naj vsak, komur 
koli je mogoče. Več ko je ljudstva zbranega, večo veljavo imajo sklepi. Posebno pa 
vabimo in kličemo Vas slovenske rojake savinske in škalske doline; vsaj eden naj 
pride iz vsake hiše in hišice, da vas bo na tavžente in tavžente. Kažite, da niste 
zaspanci in da vam je mar za vaše pravice.

Na noge slovenski možje! Pomagajmo si sami. Če si ne pomagamo sami, nam 
ne bo nihče pomagal na tem svetu. Zdramimo se! Delajmo! Zjedinimo se! …« 
(Kmetijske in rokodelske novice, list 35, 26. 8. 1868, str. 282)

Tako so vabili štajerski domoljubi, med drugimi Žalčani Anton Žuža, France 
Roblek, Ernest Širca, France Žuža, Jože Žigan, Dragotin Žuža, Janez Hausenbichler, 
Avgust Senica, pa tudi mnogi drugi, vse od Luč do Gornjega Grada in Vranskega 
pa do Kozjega, Celja in Laškega.

Tri dni po taboru, torej 9. 9. 1868, so v Kmetijskih in rokodelskih novicah, list 
37, na strani 302 zapisali: »Iz Štajarskega došli obiskovalci druzega tabora na 
Slovenskem, pri kterem je bilo nazočih nad 60 Sokolovcev, ne morejo dopovedati, 
kako velikansk in sijajin shod so napravili štajarski rodoljubi 6. dne t. m. v prija-
znem Žavcu … Gosp. dr. Vošnjak je izvrstno vodil zbor, kteremu so govorniki bili 
gospodje: dr. Ploj, dr. Zarnik, dr. Razlag, dr. Vošnjak in Žuža.«

Ponosno na to žalsko zborovanje se po njem imenuje naša osrednja kulturna 
zgradba, ki se razteza v osrčju Žalca – Dom II. slovenskega tabora Žalec. Datum 
zborovanja pa je bil izbran za praznik naše občine – Občine Žalec.



Letos, ko mineva 150 let od omenjenega tabora, pripravljamo prireditve, s ka-
terimi se jubileju posebej poklanjamo. Skozi vse leto se bo zvrstilo veliko dogodkov, 
ki bodo utrjevali našo identiteto.

Osrednja slovesnost bo prav na dan zborovanja, torej 6. 9. Poklonili pa se bomo 
tudi naslednjim obletnicam:

•	 200-letnici rojstva Fanny Hausmann (16. 4. 2018), prve slovenske pesnice;
•	 180-letnici rojstva Simona Kukca (20. 10. 2018), podjetnika, pivovarja in 

hmeljarja;
•	 180-letnici rojstva Janeza Hausenbichlerja (13. 12. 2018), soorganizatorja 

drugega slovenskega tabora v Žalcu, pospeševalca hmeljarstva, pobudni-
ka ustanovitve čitalnice, požarne brambe, denarnega zavoda Savinjska 
posojilnica in številnih drugih društev; zavzemal se je za gradnjo savinjske 
železnice, več let je bil tudi župan takratne trške občine Žalec;

•	 160-letnici rojstva Friderika Širce – Rista Savina (11. 7. 2019), skladatelja, 
in 70-letnici njegove smrti (15. 12. 2018) ter

•	 100-letnici smrti Ivana Cankarja (11. 12. 2018).

Projektna skupina za pripravo prireditev ob občinskem prazniku v jubilejnem letu, 
ki jo sestavljamo župan Janko Kos, direktorica občinske uprave Tanja Razboršek 
Rehar, vodja urada za negospodarstvo Nataša Gaber Sivka, ravnatelj Glasbene 
šole Risto Savin Žalec Gorazd Kozmus, direktor Zavoda za kulturo, šport in turi-
zem Žalec Matjaž Juteršek, vodja JSKD OI Žalec Neža Zagoričnik in direktorica 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik, vas prijazno vabi, da se 
udeležite čim več prireditev.

V imenu projektne skupine:
Jolanda Železnik



Pred 150-letnico II. slovenskega tabora v Žalcu
Spomin na dosedanje okrogle obletnice

V 60. letih 19. stoletja se je na Slovenskem razvilo močno narodnostno gibanje. 
Začela so se organizirana prizadevanja za Zedinjeno Slovenijo, za uporabo sloven-
skega jezika v šolah in uradih in za druge narodnostne pravice. Fran Levstik pa je bil 
pobudnik za organizacijo taborov. Prvi je bil že avgusta 1868 v Ljutomeru, drugi pa 
6. septembra v Žalcu, kjer se je zbrala 15-tisočglava množica zavednih Slovencev. 
Pozneje se je zvrstilo še več taborov, ko jih je takratna oblast nato prepovedala.

Po osvoboditvi smo spoznali pomembnost teh dogodkov za slovenski narod. 
Tako smo v Žalcu ob 6. septembru 1958 dostojno zaznamovali 90-letnico tabora. 
Kulturne in športne prireditve so trajale ves teden. Osrednja prireditev je bila na 
športnem igrišču med Juteksom in domom TVD Partizan. Zbranih nas je bilo okrog 
10 tisoč udeležencev. Navzoč je bil tudi 98-letni udeleženec tabora Franc Antloga 
iz Gotovelj. V spomin na ta veličastni dogodek smo v novem Hmeljarskem domu 
odkrili spominsko ploščo s preroškimi besedami Ivana Cankarja »Narod si bo pisal 
sodbo sam, ne frak mu je ne bo in ne talar«.

Leta 1958 smo sprejeli odločitev za redno izdajanje »Savinjskega zbornika«. Prvi 
je bil natisnjen naslednje leto, posvečen predvsem II. slovenskemu taboru in sploh 
zgodovini Spodnje Savinjske doline. Do leta 1998 je izšlo sedem številk. Po obliko-
vanju šestih občin pa ni bilo več pripravljenosti za takšno skupno publikacijo. Ob 
zborniku je bilo izdanih tudi trinajst monografij krajevnih skupnosti in drugih edicij.

Naslednja večja prireditev je bila leta 1968 ob 100-letnici, vendar nekoliko 
skromnejša. Na to proslavitev nas spominja plošča na stolpu z besedami prvega 
dela sedme kitice Prešernove Zdravljice »Žive naj …«. Bil pa je to čas izjemnega 
gospodarskega razvoja in stanovanjske izgradnje. Posebno naglo se je razvijal 
sistem Hmezad.

V letu 1978 smo novo okroglo obletnico, 110 let, ponovno mogočnejše zazna-
movali. Osrednja prireditev je bila na športnem stadionu. Kot posebnost naj omenim 
nastop združenih pevskih zborov v občini s 400 pevci. Izvedli smo tudi povsem 
novo pesem pesnice Mete Rainer »Zedinjena Slovenija«. Uglasbil jo je Radovan 
Gobec, ki je tudi avtor nam znanih operet. Odprli smo novi osnovnošolski center 
v Žalcu, do takrat največji referendumski objekt iz takrat skupnega občinskega 
samoprispevka. Omenim naj še veliko slavje pri Šmiglovi zidanici ob odprtju tega 
zgodovinskega objekta iz predvojnega delavskega gibanja.



Kot posebnost naj omenim še proslavljanje 800-letnice Žalca leta 1982. Zvrstilo 
se je veliko prireditev, osrednja pa je bila 26. septembra na stadionu. Po mogoč-
nem sprevodu se nas je zbralo okrog šest tisoč. Igralci SLG Celje so pod vodstvom 
Mita Trefalta uprizorili II. slovenski tabor. Na ta imenitni dogodek nas spominja 
spominska plošča na stolpu z besedami Otona Župančiča: »Iz roda v rod – krvi 
gre tok – duh išče pot.«

Nepozabna prireditev, posvečena 120-letnici tabora, pa je bila 17. septembra 
1988 že v novem kulturnem domu, ki je takrat prejel današnji naziv. Svojemu 
namenu je bil predan že v septembru leta 1985 in dan v upravljanje Kulturnemu 
društvu Svoboda Žalec. To je bila druga večja naložba iz občinskega samoprispevka, 
povezana z mnogo težavami. Danes smo na ta čudoviti dom vsi ponosni. Na priredi-
tvi sta o taborskem gibanju in kulturi spregovorila Anka Krčmar in dr. Matjaž Kmecl.

V okviru Taborskih kulturnih dni je potekalo tudi praznovanje 130-letnice tabora, 
skoraj ves september leta 1998. Osrednja proslava je bila 6. septembra, prvi del 
pred Domom, drugi del pa v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec.

Že v tem stoletju pa smo zaznamovali 140-letnico tabora leta 2008. Bogat 
program kulturnih, športnih in drugih prireditev je potekal že od sredine avgusta 
in ves september. Osrednja prireditev je bila 6. septembra pred Domom II. slo-
venskega tabora Žalec.

Ker je temu dnevu posvečen občinski praznik Občine Žalec, potekajo na pred-
večer praznika slovesne seje občinskega sveta.

Ob koncu naj dodam, da je ob vseh obletnicah Filatelistično društvo Žalec 
skupaj s Pošto Slovenije izdalo spominske kuverte in žige.

Veselimo se letošnjih slovesnosti ob 150-letnici II. slovenskega tabora. Priča-
kujemo dostojno proslavitev, kot se spodobi za to častitljivo obletnico.

Udeleženec na vseh šestih obeležjih:
Janez Meglič, častni občan Občine Žalec



Večer Savinove glasbe
15. 5. 2018 ob 19.30
Dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec

V glasbenem programu, ki ga bodo 
izvedli učitelji in učenci Glasbene šole 
Risto Savin Žalec, bo prikazan Savinov 
ustvarjalni razvoj, ki se prek novoroman-
tike v zgodnejših delih vzpne do najmo-
dernejših glasbenih slogov v njegovem 
poslednjem ustvarjalnem obdobju.

Savin po izvirnosti spada med naj-
pomembnejše skladatelje na prehodu v 
slovensko glasbeno moderno. Glasbeni 
del prireditve nas tako popelje od prvih del v novoromantičnem slogu do skladb, 
v katerih je pozneje širil svoja glasbena obzorja in iskal nova, na slovenskih tleh 
še neizhojena pota.

Program zajema tista področja komponiranja, na katerih je dosegel največjo 
izvirnost, in tiste skladbe, ki predstavljajo njegova najpomembnejša kompozicijska 
področja: samospevi, komorna glasba (Trio v g-molu), opere (odlomek iz Lepe Vide), 
skladbe za klavir, zborovske skladbe ter balet. Njegova življenjska pot glasbenika 
in vojaka pa bo predstavljena tudi z videovsebino.

Dragotin Cvetko: Risto Savin; Osebnost in 
dela (Ljubljana, 1949)



Po sledeh žalskega tabora – 
spoznavamo našo kulturno dediščino
23. 5. 2018 ob 17. uri
Bergmanova vila v Žalcu

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec bo pod okriljem študijskega 
krožka Kulturna dediščina, ki ga vodi Matija Plevnik, na interaktiven način oživljala 
spomin na II. slovenski tabor.

Razglednica II. slovenskega tabora v Žalcu, ki je bil v nedeljo, 6. septembra 1868. Razglednica je 
bila izdana leta 1908. Hrani jo Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Dr. Jakob Ploj Dr. Radoslav Razlag

Ivan Žuža Dr. Josip Vošnjak

Dr. Valentin Žarnik



Veliki tolkalni koncert 
učencev Glasbene šole Risto Savin Žalec z gosti
24. 5. 2018 od 16. ure dalje
Fontana piv Zeleno zlato Žalec

Koncert bo potekal v obliki srečanja tolkalnih skupin glasbenih šol 
Slovenije, kot zadnja pa se bo predstavila Glasbena šola Risto Savin 
Žalec. Vsi sodelujoči se bodo predstavili ob 16. uri v sklopu promenade, 
ki bo potekala od glasbene šole, skozi mesto Žalec in potem nazaj 
do tržnice pri Fontani piv Zeleno zlato, kjer se bodo ob 16.30 začeli 
nastopi sodelujočih tolkalnih skupin.

Tolkalna skupina Glasbene šole Risto Savin Žalec, 21. 5. 2015



Zgodbe časa: 
Miha Maleš, Maks Kavčič, Marij Pregelj  Alen Ožbolt
odprtje razstave slikarskih del 25. 5. 2018 ob 20. uri
Dvorec Novo Celje

Dvorec Novo Celje s svojo baročno avro izziva čustva in ponuja asociacije, ki so 
postale še posebno mikavne za nove vizualne zgodbe; prilegajo se mu projekti, ki 
izžarevajo dinamiko gibanja in kjer se slikovito prepleta z raznorodnimi materiali. 
Zato smo letošnje leto jedro projekta usmerili v specifične zgodbe starejših ume-
tnikov: Mihe Maleša (1903–1987), Maksa Kavčiča (1909–1973) in Marija Preglja 
(1913–1967), ki so svojo ustvarjalno pot začeli že pred drugo svetovno vojno in leta 
1950 skupaj razstavljali v Moderni galeriji Ljubljana. Njihova dela bodo ponovno 
zaživela v sozvočju med linijo in barvo, medtem ko bo osrednjo dvorano zapolnil 
avtorski projekt umetnika mlajše generacije, Alena Ožbolta (1966). Tako bo dvorec 
Novo Celje s svojimi štukaturami in piktoresknimi stenami doživljal to poletje spet 
novo preobrazbo – s pretanjeno likovno melodiko, vdano igri sozvočij med linijo, bar-
vo in teksturo, bodo vrhunska umetniška dela vnesla vanj dodatni ekspresivni naboj.

Alen Ožbolt, Left, right, left hand, right hand …, 
1988-2000, terakota/akril

Maks Kavčič, Pokrajina, 1969, olje/platno

Miha Maleš, Ležeči ženski akt, 1938, olje/platno

Marij Pregelj, Homer in muza 
pesništva, 1951, laviran tuš/papir



Ciciolimpijada
29. 5. 2018 ob 17. uri
Športni center Žalec

Letos bo v Športnem centru Žalec potekala že 21. Ciciolimpijada. Prireditev je 
množična (udeleži se je med 350 in 430 otrok, z vsaj dvakrat toliko spremljevalcev 
in drugih obiskovalcev), vselej poteka v maju ali juniju po začrtanem protokolu in 
je vedno zelo dobro obiskana. K uspešnosti prispevata odgovoren pristop in želja 
po kakovostni izvedbi.

Sprva je bilo to druženje predšolskih otrok pred vstopom v šolo s prvošolci. Ko 
se je število predšolskih otrok povečalo, pa sta se prireditvi ločili. Ciciolimpijada 
je prijetno druženje 4- do 6-letnih otrok v športnih dejavnostih (tek na 60 m, met 
perjanice in poligon), ob spodbujajočem navijanju staršev in drugih obiskovalcev. 
Sodelujoči otroci skozi šolsko leto preigravajo različne športne discipline in se 
naučijo Cicihimno, ki je bila napisana posebej za to priložnost in prispeva k raz-
gibanemu uvodu in zaključku prireditve.

Za uspešno pripravo in izvedbo vsako leto združijo moči ZKŠT Žalec in Vrtci 
Občine Žalec ob sodelovanju Atletskega kluba Žalec, Občine Žalec, moderatorja, 
maskote Ponirka in drugih.

Utrinki z lanske Ciciolimpijade



Pohod od Petra do Pekla

Ob prazniku Krajevne skupnosti Šempeter vsako leto 
poteka prireditev z naslovom Od Petra do Pekla, ki bo tokrat 
v nedeljo, 10. junija 2018. Prireditev je zasnovana kot pohod, 
katerega začetek bo ob 9. uri na trgu sv. Petra v Šempetru, 
zaključek pa pred jamo Pekel. Dobrih 5 km dolga pot bo 
speljana med hmeljišči. Na posameznih točkah bodo stoj-
nice z lokalnimi dobrotami in predstavitvijo društev. Na cilju 
pred jamo Pekel pa bo zabavno medgeneracijsko druženje z 
glasbo, kulinaričnimi dobrotami in zabavnimi igrami.

Z lanskega pohoda



Koncert ob Savinovem rojstnem dnevu
11. 7. 2018 ob 21. uri
Atrij Savinove hiše v Žalcu

Že vrsto let je Savinova hiša na dan skla-
dateljevega rojstva odprta za obiske. V galeriji 
Savinov likovni salon bodo na ogled dela do-
mačinke Stelle Muzlović, v TIC-u, ki domuje v 
pritličju hiše lepih umetnosti, boste našli tudi 
Prodajni salon Oskarja Kogoja, svetovno zna-
nega industrijskega oblikovalca in častnega 
občana Žalca. V prvem nadstropju si poleg 
Savinove spominske sobe lahko ogledate še 
dve stalni zbirki. Prva je Salon Jelice Žuža, 
kot smo poimenovali stalno zbirko izbranih 
del akademske slikarke in častne občanke, 
ki je tako za vedno našla svoj prostor v Žal-
cu, mestu, ki ga je neizmerno ljubila. Poleg 
slikarkinih del, ki so reprezentativna in pred-
stavljajo ustvarjalni lok njene slikarske poti, 
so razstavljena dela, ki kažejo, kako so Jelico 
Žuža doživljali nekateri njeni sodobniki, tretji 
del postavitve pa govori o slikarkinem življe-
nju. Druga stalna zbirka Galerija savinjskih likovnih umetnikov, ki smo jo v letu 
2015 obnovili in dopolnili, predstavlja živahno likovno ustvarjalnost … umetnikov 
različnih generacij. Savinova hiša bo odprta od 9. do 18. ure ter v času večernega 
koncerta in po njem vse do 23. ure.

V svečanem večernem koncertu se bo s programom Savinovih in drugih slo-
venskih samospevov ter tujih opernih arij predstavil naš rojak, mladi baritonist 
Lovro Korošec, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, ob klavirski spremljavi 
Tanje Šterman. V programu bomo poslušali tudi nekaj klavirskih skladb v izvedbi 
pianistke Barbare Verhovnik.



Pohod po hmeljski poti

Na zadnjo avgustovsko soboto, torej 25. 8. 2018, 
ste vsi ljubitelji narave vabljeni na 16. Pohod po 
hmeljski poti. Na približno 14 km dolgi poti boste 
spoznali tudi turistične bisere Spodnje Savinjske 
doline. Začetek pohoda bo ob 8. uri pred Ekomuze-
jem hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, zaključek 
pa pri Fontani piv Zeleno zlato.

Hoja med hmeljevimi nasadi je pravi užitek in balzam za dušo.



Fanny Hausmann: Dokument in privid njene podobe
Odprtje razstave o življenju in delu Fanny Hausmann, 
prve slovenske pesnice
13. 9. 2018 ob 19. uri
Dvorec Novo Celje

Razstavo o življenju in delu Fanny Haus mann, 
ki jo pripravljata Medobčinska splošna knjižni-
ca Žalec in Zavod za kulturo, šport in turizem 
Žalec, bodo dopolnila likovna dela umetnic Zore 
Stančič, Helene Tahir, Mojce Zlokarnik in Metke 
Kavčič. Razstava bo tako skozi namišljeno vide-
nje podobe prve slovenske pesnice v sodobnih 
umetniških delih prestopila realni čas njenega 
bivanja v čas sedanjosti.

Odprtje razstave bo spremljala predstavitev 
knjige Skrivnost Fanny Hausmann, ki je pred 
kratkim izšla pri založbi Aristej.

Teden okusov Zeleno zlato
Od 3. do 9. 9. 2018

S Tednom okusov Zeleno zlato ohranjamo kulturo in značaj Spodnje Savinjske 
doline s prepoznavnimi okusi in jedmi Zeleno zlato. Obirovska južina, hmeljarski 
burger, savinjski sivček v solati – to je le nekaj jedi, s katerimi bodo izbrani gostinski 
ponudniki razvajali vaše brbončice.



Premiera operete Radovana Gobca Hmeljska princesa
5. 9. 2018 ob 19.30
Dom II. slovenskega tabora Žalec

Skoraj stoletje dolgo tradicijo uprizarjanja operet v Žalcu bomo letos nadgradili 
z adaptirano opereto Radovana Gobca Hmeljska princesa. Opereta je snovno tesno 
povezana z drugo, še starejšo tradicijo Savinjske doline, s tradicijo hmeljarstva in 
pivovarstva. Sega v čas, ko je bil »hmelj po sto«. V naslovni vlogi hmeljske princese 
bo letos blestela sopranistka Mojca Bitenc, operna pevka iz Rečice ob Savinji, ki 
navdušuje na največjih profesionalnih odrih Slovenije in Evrope. Glavno moško 
vlogo bo zasedel mednarodno uveljavljeni tenorist in Celjan Matjaž Stopinšek. 
Opereto bo režiral Jaša Koceli, Žalčan, ki deluje v najuglednejših slovenskih pro-
fesionalnih gledališčih. Orkestru, ki ga večinoma sestavljajo glasbeniki iz Žalca 
in okolice, bo dirigiral ugledni slovenski dirigent, Celjan Simon Dvoršak, operetni 
zbor, v katerem so pevci iz vse Savinjske doline, pa že vadi pod vodstvom Matjaža 
Kača, ki ga v dolini vsi poznamo kot izvrstnega zborovodjo. Umetniška ekipa šteje 
v celoti več kot 50 članov.

Ponovitve bodo: 7., 8. in 9. septembra, nove datume bomo dodajali sproti.



Slavnostna seja ob prazniku Občine Žalec
6. 9. 2018 ob 17. uri
Dom II. slovenskega tabora Žalec

O delu občinskega sveta in skupnih dosežkih bo spre-
govoril župan Janko Kos, ki bo podelil tudi najvišja prizna-
nja Občine Žalec. Slavnostni govornik bo Tone Partljič. Z 
izborom iz zakladnice slovenske domoljubne pesmi bosta 
nastopila sopranistka Andreja Zakonjšek Krt in tenorist 
Primož Krt ob klavirski spremljavi Irene Kralj.

Slavnostni seji bo sledilo veliko druženje na prostem v starem mestnem jedru. 
Kulturnemu programu, ki ga bodo ustvarjala številna društva iz občine, bosta sledila 
zabavno-glasbeni program in druženje »pod milim nebom«.

Jubilejna kuverta z znamko in žigom
6. 9. 2018 v času odprtosti Pošte Žalec

Filatelistično društvo Žalec bo 6. septembra 2018 na Pošti Žalec pripravilo fila-
telistično razstavo, izdalo bo osebno poštno znamko, priložnostno kuverto z vložnim 
listom, na voljo pa bo tudi priložnostni poštni žig. Obiščite na ta dan Pošto Žalec.

1868-2018



Izid revije Vpogled s podelitvijo pesniške nagrade 
Fanny Hausmann
20. 9. 2018 ob 19. uri
Dvorec Novo Celje

Izid revije za književnost in kulturo bo letos spremlja-
la prva podelitev nagrade Fanny Hausmann za pesniški 
ciklus o ženski. Na natečaju za nagrado, ki je bil odprt 
do 30. aprila 2018, sodeluje 69 pesnikov, ki pišejo v 
slovenščini in so omejeni s ciklom do deset pesmi za 
razpisano temo. Poleg običajnega branja prinaša tokra-
tni Vpogled tudi objavo najboljšega besedila iz literar-
nega razpisa savinjskih osnovnih šol Zgodbe Savinjske 
doline in besedilo, posvečeno praznovanju 150-letnice 
II. slovenskega tabora.

Z glasbo v čas slovenskih taborov
27. 9. 2018 ob 18. uri
Dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec

Učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec se bodo predstavili s petjem slovenskih 
ljudskih pesmi in samospevov slovenskih skladateljev, razmišljanji o skladatelju 
domačega kraja Ristu Savi-
nu, igranjem skladb, ki so jih 
ustvarili sami, recitiranjem 
svojih pesmi, z glasbenim 
kvizom pa bodo prikazali, kaj 
vse mora znati nekdo, če želi 
postati skladatelj.

Prireditev bodo pripravili 
učitelji in učenci oddelka teo-
retičnih predmetov Glasbene 
šole Risto Savin Žalec.

Kviz učencev nauka o glasbi ob 60-letnici glasbene šole



Slovesna seja Mestne skupnosti Žalec
28. 9. 2018 ob 19. uri
Dom II. slovenskega tabora Žalec

Leta 1957 je akademik dr. Anton Melik zapisal: 
»Žalec je … od vseh nekdanjih trgov v celjski ko-
tlini, razen Celja, najbolj razvil značilnosti pravega 
mesta. Zato zasluži, da mu tudi na zunaj in formalno 
priznamo značaj in naslov pravega mesta.« Nekaj 
let pozneje, natančneje 29. septembra 1964, je 
skupščina SR Slovenije z Zakonom o spremembi 
območij okrajev in občin v SR Sloveniji razglasila 
naselje Žalec za mesto. Žalec, ki je bil do takrat trg, 
je s tem postal najmlajše mesto v Sloveniji.

Mesto Žalec in s tem tudi Mestna skupnost Žalec v letu 2018 praznujeta 54 let 
svojega delovanja. Območje delovanja Mestne skupnosti Žalec so mesto Žalec in 
naselji Ložnica ter del naselja Podvin.

Praznik Mestne skupnosti Žalec je 29. september, dan, ko je bil Žalec razglašen 
za mesto.

Žalec je že leta 1256 postal trg in s tem dobil tudi svoj trški grb. Grb Mestne 
skupnosti Žalec predstavlja ščit na rdeči podlagi s peterolistnim cvetom in krilnimi 
kostmi orla. Ob vznožju ščita so trije srebrni listi lilije.

Na slovesni seji, ki bo na predvečer praznika, bodo podeljena priznanja posame-
znikom, društvom, organizacijam ali zavodom, ki pomembno prispevajo k razvoju 
in ugledu mesta. Kulturni program bo ustvarjal simfonični orkester Glasbene šole 
Risto Savin Žalec s solisti pod vodstvom dirigenta prof. Andraža Slakana.



Predstavitev monografije
o življenju in delu akademskega kiparja Eduarda Salesina (1910-1980)
4. 10. 2018 ob 19. uri
Savinova hiša v Žalcu

Predstavitev monografije o življenju in 
delu akademskega kiparja Eduarda Salesina 
(1910–1980). O njegovem delu bo govorila 
umetnostna zgodovinarka Milena Zlatar.

Za predstavitev njegovega umetniškega 
opusa je ostalo le malo ohranjenih del. Naj-
lepša med njimi sodijo v kratko, a zelo plodno 
obdobje pred drugo svetovno vojno, ter nekate-
ra poznejša, vznikla iz trenutkov ustvarjalnega 
naboja. Ta kratek dar predvojnega časa je bil 
zanj pomembna ustvarjalna epizoda, ki jo je na-
silno prekinil odhod na službovanje v Trebinje 
(Hercegovina) leta 1938, kjer je do konca leta 
1944 poučeval likovne veščine na tamkajšnji 
Državni realni gimnaziji. Stiki z domačimi in 
stanovskimi kolegi v Sloveniji so bili rahli, ne-
stalne življenjske razmere v Hercegovini pa so umetnika, kljub nekaterim poskusom 
novih kiparskih uresničitev, odtujile od dela. Po končani vojni se je vrnil v Slovenijo. 
Sprva je deloval kot samostojni umetnik (kipar in restavrator), leta 1946 pa se je 
zaradi eksistenčnih razmer zaposlil; za kratek čas v Celju, ko si je ustvaril družino 
in dom, pa v Žalcu, kjer je vse do upokojitve leta 1972 poučeval likovni pouk na 
tukajšnji osnovni šoli. Likovno je opismenjeval mnoge generacije. V njegovo zapu-
ščino sodijo tudi prenekatera javna dela (kiparska in stenski zgraffiti) v Savinjski 
dolini, ohranjena kot dokument njegove umetniške prisotnosti v našem prostoru.

Eduard Salesin je diplomiral na Kraljevi umetniški akademiji v Zagrebu, kjer so 
ga poučevali veliki mojstri kiparstva: kratek čas I. Meštrović, nato pa R. Frangeš- 
Mihanović in F. Kršinić. Po diplomi leta 1937 je s skromno štipendijo takratne 
Dravske banovine odšel na specializacijo restavratorstva in kiparstva v Rim. Po 
vrnitvi leta 1938 je postal redni član Društva upodabljajočih umetnikov Slovenije 
in gost društva Lada. Razstavljal je redko.

Eduard Salesin, leto 1938



Ženska v 19. stoletju in danes – 
predavanje dr. Marte Verginella
16. 10. 2018 ob 19. uri
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

V 19. stoletju so še vedno moški bili tisti, ki so določali družbeno pot življenja. 
Ženska naj bi se omožila, vodila gospodinjstvo, rojevala otroke in jih vzgajala. 
Hkrati je morala biti še dobra žena, mati in vzgojiteljica. Še vedno je bila v neena-
kopravnem položaju, nobenih možnosti ni imela za poklicno kariero. Meščanke in 
plemkinje niso bile zaposlene, medtem ko so na drugi strani ženske iz kmečkega 
sveta predstavljale večino ženskega prebivalstva, bile polno zaposlene z delom 
na poljih, skrbjo za hišo in vzgojo otrok. Žensk v aktivnem javnem življenju ni bilo. 
V javnost so vstopale le skozi literaturo. Eden izmed velikih prelomov je pomenil 
nastop pesnice Fanny Hausmann v slovenskem tisku leta 1848.

Dr. Marta Verginella je redna profesorica obče zgodovine in teorije zgodovine 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vloga in položaj ženske nekoč in tudi še 
danes sta veliki raziskovalni izziv ene izmed najprodornejših slovenskih intelektualk, 
Tržačanke, ki živi in dela, razpeta med Trstom in Ljubljano.

Razglednico v obliki metulja je založil trgovec Vincenc Kveder. Poslana je bila okoli leta 1910. V 
krilih metulja so prikazane glavne značilnosti in znamenitosti tedanjega trga Žalec. (Hrani jo 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec.)



Slavnostni program ob 60-letnici KUD Grifon Šempeter
13. 10. 2018 ob 18. uri
Hmeljarski dom v Šempetru

Kulturno dogajanje v Šempetru je bilo že od začetka 
prejšnjega stoletja zelo bogato. Veliko je bilo predvsem 
pevcev, tudi godbenikov, tem pa sta se v petdesetih letih 
pridružili še dramska in folklorna skupina. A vse skupine 
so delovale samostojno, zato je v sredini petdesetih let 
dozorelo prepričanje, da je treba ustanoviti skupno kulturno-umetniško (takrat 
prosvetno) društvo, ki bo združevalo vse delujoče skupine pod skupno streho. 
Tako je 9. marca 1958 luč sveta ugledalo Delavsko-prosvetno društvo Svoboda 
Šempeter, ki letos pod imenom Kulturno-umetniško društvo Grifon Šempeter pra-
znuje 60 let neprekinjenega delovanja. Jubileju se bodo člani društva poklonili z 
bogatim programom sekcij društva. Pripravljajo ga v dvorani Hmeljarskega doma 
v Šempetru, ki prav tako praznuje 60. rojstni dan.

Utrip domoznanstva
5. 11. 2018 ob 18. uri
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Na temo II. slovenskega tabora v Žalcu bodo v različnih tehnikah čez poletje 
ustvarjali člani Likovne sekcije KUD Polzela. Motive, ki bodo oživljali taborsko 
gibanje in pripovedovali o 
naši dolini, bodo razstavili 
v Medobčinski splošni knji-
žnici Žalec.



Predstavitev ponatisa knjige 
Janeza Hausenbichlerja Navod o hmeljariji
13. 12. 2018 ob 18. uri
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Ob 180-letnici rojstva Janeza Hau-
senbichlerja bo Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec ponatisnila Navod o 
hmeljariji iz leta 1882. Kot je znano, 
so ohranjeni samo trije originali, ene-
ga izmed njih hrani žalska knjižnica. 
S to knjižico želijo ohranjati namen, 
kakršen je bil zapisan v Slovenskem 
glasniku: »Tej priprosto, a zanimljivo 
pisani knjigi je namen, našega polje-
delca pridobiti za hmeljarstvo ter po-
učiti ga, kako je ravnati s to kulturno 
rastlino. In kdo bi ne sadil hmelja, ki 
prebere to knjižico?«

»Vzemi lopato in bodi hmeljar,
le redi živino in gnoji zemljo!
Lep pod palcem ti krožil bo d'nar,
posestvo na boben ne bo ti prišlo.«
(Iz Navoda o hmeljariji)

Naslovnica knjižice Navod o hmeljariji, izdani v 
Ljubljani leta 1882



Nekaj utrinkov s prireditev, s katerimi smo se do izida 
tega kataloga že poklonili jubilejem v letu 2018

Vrtci Občine Žalec so že peto leto zapored organizirali Savinov pohod za pred-
šolske otroke, stare pet let. Tudi tokrat so vodenje zaupali Turističnemu društvu 
Žalec. Član društva Gregor Audič je skupino 14 otrok s starši vodil po Savinovi poti, 
ki je potekala od Doma II. slovenskega tabora, skozi center Žalca, do Roblekove 
dvorane. Otroci so spoznavali hiše – kulturne spomenike in njihovo vlogo skozi 
čas, znamenite skulpture, geografske značilnosti in zasebne razstave fotografij 
Žalca, tržnice in fontane piv.

»Skodelica kave – noč z Ivanom Cankarjem« je bil 
naslov prireditve, s katero so v Medobčinski splošni 
knjižnici Žalec zaznamovali letošnjo Noč knjige. Ve-
černo druženje v knjižnici ni bilo posvečeno le sve-
tovnemu dnevu knjige, pač pa tudi Ivanu Cankarju. 
Z dogodkom so se poklonili spominu nanj.

Bori Zupančič: Ivan Cankar v portretni karikaturi, 2018

Pohodnikov dež ni motil.



V Glasbeni šoli Risto Savin Žalec so 
se letos odločili, da bo baletni oddelek 
uprizoril balet Čajna punčka. Ker gre za 
izjemno stvaritev domačega skladatelja 
Friderika Širce – Rista Savina, človeka, ki 
je postavil Žalec na slovenski zemljevid 
skladateljev, posvečajo predstavo 150-le-
tnici II. slovenskega tabora v Žalcu. Risto 
Savin je avtor glasbe in zgodbe za ta balet, 
gre pa dejansko za prvo uprizoritev tega 
baleta v celoti na naših odrih. V predstavi, 
ki je bila na ogled 16. in 17. 4. 2018, je na-
stopil celotni baletni oddelek šole, ki šteje 
že več kot 100 učencev od 3 do 18 let, vsi 
nastopajoči pa so se s svojo zavzetostjo 
in navdušenjem na predstavo pripravljali 
več mesecev pod mentorstvom učiteljice 
baleta Ines Mandelj.

Mali Savinjčani beremo je projekt, ki širi bralno kulturo po vsej Spodnji Savinjski 
dolini med otroki, starimi od 4 do 6 let. Letos je sodelovalo skoraj 800 otrok. Na 
zaključnih prireditvah, ki so bile v aprilu 2018, so mladi bralci ponosno prihajali 
na oder, kjer so jim spodnjesavinjski župani čestitali in izročili medaljo. Ta projekt 
povezuje družine, vrtce, knjižnice in občine, zato je izjemen primer dobrega so-
delovanja in povezovanja. Širi in utrjuje geslo: »Povej naprej! Naša družina bere!«

Mali Savinjčani berejo že peto leto.

Prizor iz baleta Čajna punčka



Jubilejno leto smo obogatili tudi z:

•	 Natečajem za pesniško nagrado Fanny Hausmann za pesniški ciklus o 
ženski.

•	 Likovnim natečajem učencev osnovnih šol Občine Žalec in otrok Vrtcev 
Občine Žalec »Slovenec sem, Slovenka sem skozi barve«. Likovna dela 
bodo krasila izložbena okna v Žalcu.

•	 Literarnim natečajem z naslovom »Zgodbe Spodnje Savinjske doline«. Učen-
ci so lahko napisali pripoved o doživetju ali domišljijsko pripovedno besedilo, 
pesem, dramsko besedilo ali razmišljanje z vključevanjem zgodovinskih 
dejstev o II. slovenskem taboru, a tudi širše, o svojem kraju, kulturni dedi-
ščini kraja ali doline.

Vsi trije natečaji so podrobno opisani na spletnih straneh Zavoda za kulturo, 
šport in turizem Žalec ter Medobčinske splošne knjižnice Žalec

»Iz tabora množic sredi belih vasi, iz Žalca je naša beseda v svet 
poletela: Slovenskemu rodu pravico, da raste, živi, da pojde naprej! 
Tako je k vstajenju velela!« 
(Fran Roš: Pesem Savinjske doline)

Veduta dvorca Novo Celje



150 let II. slovenskega tabora v Žalcu, 
izbor jubilejnih prireditev
Izdala:
Občina Žalec, zanjo Janko Kos

Uredila:
Jolanda Železnik

Oblikoval:
Triartes – Jože Domjan

Lektorirala:
Lea Felicijan (dobesedni navedki zaradi ohranjanja avtentičnosti niso lektorirani)

Fotografije:
Edi Masnec, Nea Culpa, Maja Šelekar, arhiv Glasbene šole Risto Savin Žalec,  
arhiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec, arhiv Vrtcev Občine Žalec,
arhiv Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec  

Tisk: Grafika Gracer

Naklada: 1000 izvodov

SLOVENSKIII.
 TABOR
ŽALEC






