
Občina Žalec leži v osrčju Spodnje Savinjske doline in je politično,
gospodarsko in kulturno središče Spodnje Savinjske doline ter
središče hmeljarstva in pivovarstva v Sloveniji.
      
Površina občine Žalec je 117,10 km2, naseljuje jo 21. 237
prebivalcev.
         
Kar 88 % naravnih površin pokriva občino Žalec, s čimer se ponuja
ogromno možnosti za opazovanje živalstva in rastlinstva, 23,40 %
predstavljajo površine zavarovane narave.
        
89 % površin v destinaciji je nepozidanih, visok je tudi delež
nepozidanih nabrežij rek in jezer.
      
Na področju rabe zelene energije v občini je na nacionalni ravni več
kot petina energije iz obnovljivih virov in na evropski ravni slaba
tretjina.
     
Več kot polovica odpadnih voda v občini je pred izlivom v okolje
prečiščenih, velik del odpadkov je zbran ločeno, visoka je tudi
kakovost zraka.
      
Čedalje večji poudarek je na brezogljičnih oblikah mobilnosti, v okviru
katerih se je Žalec pridružil sistemu Nextbike - Kolesce, kjer si lahko
občani na sedmih lokacijah po mestu in okolici izposodijo tako
navadna kot električna
kolesa.
       
V Žalcu je veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
Številne kolesarske, pohodniške in tematske poti po občini
omogočajo pestre možnosti kolesarjenja in pohodništva, primerne
so tako za avanturiste, kot tudi za rekreativce in družine.
       
Žalec je zaradi svoje lege že od nekdaj pomembna postojanka, kar se
pozna tudi v pestrosti kulturnih in zgodovinskih znamenitosti – v
občini lahko naštejemo kar 27 pomembnih zgodovinskih in
spomeniških zgradb. Zgodovino in tradicijo Žalca ter okoliških krajev
pa obiskovalci spoznavajo v štirih muzejih.
      
Pokrajina  je prekrita s številnimi hmeljišči. Žalec se lahko pohvali  z
edinstveno Fontano piv Zeleno zlato in z Ekomuzejem hmeljarstva
in pivovarstva Slovenije, ki razkriva številne hmeljarske kmetije,
objekte in običaje povezane s hmeljarstvom in pivovarstvom.
 
Spodnja Savinjska dolina z Žalcem je prava oaza miru, kar se med
drugim kaže tudi v visoki stopnji varnosti, stabilnosti in visoki
kakovosti zdravstvene oskrbe.


