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ZELENA 

DEJSTVA 

Občina Žalec leži v osrčju Spodnje Savinjske 
doline in je njeno politično, gospodarsko in 
kulturno središče ter hkrati središče 
slovenskega hmeljarstva in pivovarstva.  
Njena površina je 117,10 km2, naseljuje jo 
21.237 prebivalcev. 

 
V Občini Žalec iz pip in pitnikov teče pitna 
voda. Pitni so tudi številni naravni izviri 
okoliškega hribovja. Turistični, gostinski ter 
drugi subjekti točijo slovensko pitno vodo v 
trajnostno embalažo oz. v steklene kozarce in 
z njo ravnajo racionalno. 

 
Občino Žalec pokriva kar 88% procentov 
naravnih površin, s čimer se ponuja ogromno 
možnosti za opazovanje živalstva in 
rastlinstva. 23,40% naravnih površin, 
predstavljajo površine zavarovane narave – 
krajinski parki. 
 
89% površin v destinaciji je nepozidanih, 
visok je tudi delež nepozidanih nabrežij rek in 
jezer. 
 
Več kot polovica odpadnih voda v občini Žalec 
je pred izlivom v okolje prečiščenih, več kot 
90% odpadkov je zbranih ločeno, visoka je 
tudi kakovost zraka.  
 
Žalec skrbi za zmanjševanje ogljičnega 
odtisa in zato se je pridružil sistemu Nextbike 
- Kolesce, kjer si lahko občani na sedmih 
lokacijah po mestu in okolici izposodijo tako 
navadna kot električna kolesa, dobro razvito 
pa je tudi kolesarsko omrežje produkta Hops 
na kolo, ki vodi kolesarske navdušence po 
cestnih, hribovskih povezavah v občini in kot 
slovenska posebnost tudi med hmeljišči. 
Trajnostna mobilnost je zagotovljena tudi z 



avtobusnim prevozom, vlakom, označene pa 
so tudi električne polnilnice za električna 
vozila.  
 
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 rekreativce in družine. 
 
Žalec je bil 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, prekrita s številnimi hmeljišči, z 
edinstveno Fontano piv in Ekomuzejem 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in 
številnimi mikro pivovarnami, razkriva tudi več 
kot 100 hmeljarskih kmetij, objekte, običaje in 
dogodke povezane s hmeljarstvom in 
pivovarstvom (Ročno obiranje hmelja, 
Savinjski oktoberfest, Krigl fest, Pohod po 
hmeljski poti, kolesarjenje med hmeljišči…). 
 
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. 

 
 
 

 

MISLIMO IN 

DELAMO ZELENO 
 

Z željo, da naslednjim rodovom zapustimo 
ohranjeno, čisto okolje in ljudem prijazno 
občino, smo v Občini Žalec pristopili k 
spodbujanju zelene miselnosti in zelenega, 
trajnostnega turizma. Z ukrepi, ki jih izvajamo 
želimo, da turisti in domačini začutijo in 
zaživijo naša zelena prizadevanja. V letu 2019 
in 2020 smo izvedli različne ukrepe in 
aktivnosti:  
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IZOBRAŽEVANJA IN 

USPOSABLJANJA 
Občina Žalec preko preko aktivnosti projekta 
Slovenia Green Destination spodbuja 
organizatorje prireditev k prehodu v zeleno 
gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri, 
zato organizira v sodelovanju z društvom Zero 
waste Žalec, ZKŠT Žalec in drugimi tematska 
izobraževanje in delavnice za turistične 
vodnike, organizatorje prireditev, društva, 
gostince, nastanitvene ponudnike ter ostale 
turistične akterje. 
 
 

 
 

 

 

Občina Žalec uvaja v razpise in javna povabila 

trajnostna merila (programi in projekti za 

turistična društva, gostinska dejavnost, 

prireditve, turistično gospodarstvo) in na ta 

način spodbuja ponudnike in ostale akterje k 

okolju prijaznemu delovanju.  

 

 

 

 

Občina Žalec je v sodelovanju z društvom 

Zero waste Žalec organizirala delavnico 

namenjeno organizatorjem prireditev in s tem 

razsvetlila problematiko odpadkov na 

prireditvah in ponudila rešitve in odgovore.  

 

 

 

 

 

S strani društva Zero waste Žalec so bili 

pripravljeni trajnostni ukrepi za turizem brez 

odpadkov. Trajnostni ukrepi so bili 

posredovani nastanitvenim in gostinskim 

ponudnikom območja, objavljeni pa so tudi 

pod zelenimi informacijami na www.turizem-

zalec.si  in na zero waste Žalec .  

 

 

 

 

 

 

 

Delavnico je organiziral ZKŠT Žalec skupaj z 

Občino Žalec in Zavodom Celeia Celje ter 

STIK Laško z namenom, da se je 

nastanitvenim ponudnikom območja 

predstavilo zelene trajnostne znake: EU 

Marjetica, Green key, Bio Hotels ter njihove 

prednosti, ki jih prinašajo s pridobitvijo.  Hkrati 

se jim je predstavila Zelena shema 

slovenskega turizma ter zelene zgodbe Žalca, 

Celja in Laškega.  

 

 

 

 

 

 

Delavnica za občane na temo trajnosti redno 

izvaja TD Žalec in Društvo Zero waste Žalec, 

in sicer v letu 2020 so bile izvedene 

naslednje delavnice: 

- Stanje Zemlje, nam res preti 

katastrofa? 

- Nova prehranska politika 

- Izmenjevalnica sadik, vrtnin. 

 

UVAJANJE 

TRAJNOSTNIH MERIL V 

RAZPISE OBČINE ŽALEC 

PRIREDITVE BREZ 

ODPADKOV  

TRAJNOSTNI UKREPI ZA 

TURIZEM BREZ 

ODPADKOV V OBČINI 

ŽALEC TER BROŠURA 

ZERO WASTE POTOVALNI 

NASVETI ZA TURISTE, KI 

PRIDEJO V ŽALEC 

DELAVNICA ZA 

NASTANITVENE 

PONUDNIKE ŽALCA, 

CELJA IN LAŠKEGA– 

»SKUPAJ NA ZELENI 

POTI«  

DELAVNICE 

NA TEMO TRAJNOSTI   

http://www.turizem-zalec.si/
http://www.turizem-zalec.si/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z izvedbo ogleda dobre prakse Društva Zero 
waste Žalec je bila gospodinjstvom in 
zainteresirani javnosti predstavljena 
samooskrbna kupola.  Predstavljen je bil 
geodezični rastlinjak z integriranim 
akvaponičnim sistemom. Voden ogled in 
kratko predavanje na temo ponovne uporabe 
materiala in prehranske preskrbe na ravni 

gospodinjstva je izvedlo Društvo Zero waste 

Žalec. 

 

 

 

 

 

 
Pridelava hmelja v EU poteka na 26.500 ha in 
dosega letni pridelek okoli 50.000 ton. V 
Sloveniji smo v letu 2019 pridelali na 1.596 ha 
2.572 ton hmelja, kar nas uvršča na 4. mesto 
v Evropi (za Nemčijo, Češko in Poljsko) in na 
6. mesto v svetu (za ZDA in Kitajsko). 
Hmeljarstvo je pri nas najbolj izvozno 
usmerjena kmetijska panoga. 
V času obiranja hmelja odpeljemo iz hmeljišča 
skoraj celotni nadzemni del rastlin. Po obiranju 
storžkov pri obiralnem stroju tako ostane 
odpadna biomasa – trte in listi, ki predstavljajo 
dragocen vir organske mase in hranil za 
vračanje na kmetijske površine. Problem pri 
vračanju organske mase na njive pa 
predstavljajo polipropilenske (PP) vrvice, ki se 
uporabljajo za oporo hmelja, saj se s 
kompostiranjem ne razgradijo. Ker so vrvice 
prepletene z biomaso, je ta neuporabna kot 
surovina za nove izdelke in za vračanje na 
njivo. 
Cilj projekta je zamenjati hmeljarsko 
polipropilensko vrvico (PP) z vrvico iz 
polimlečne kisline (PLA), ki je narejena iz 
naravnih materialov in se pri kompostiranju 
razgradi na osnovne monomere (vodo, CO2 in 
biomaso), in s tem spremeniti hmeljevino v 
primarno surovino za izdelavo komposta 

OGLED DOBRE PRAKSE – 

PONOVNA UPORABA 

MATERIALA IN 

PREHRANSKA 

PRESKRBA NA RAVNI 

GOSPODINJSTVA   

PROJEKT BIOTHOP – 

DELAVNICE - 

ZAMENJAVA 

POLIPROPILENSKE 

VRVICE Z VRVICO IN 

POLIMLEČNE KISLINE 

(NARAVNI MATERIAL) 



na kmetijah (gnojilo) ter vrsto 
biorazgradljivih izdelkov (biokompozitni 
materiali, sadilni lončki za vrtnarstvo, ter 
pakirni zabojčki/pladnji), s čimer se bo 
količina agro-odpadkov v občinah Spodnje 
Savinske doline bistveno zmanjšala, povečal 
pa se bo prihodek (pridelava komposta in/ali 
prodaja hmeljevine kot primarne surovine za 
proizvodnjo bioplastike). Spodnja Savinjska 
dolina bo na ta način postala primer dobre 
prakse za vsa ostala hmeljarska območja, 
ne samo v EU, pač pa tudi v svetu, sočasno 
pa se bo povečala njena dodana socio-
ekonomska vrednost, npr. zeleni turizem. 
Projekt sledi modelu krožnega gospodarstva s 
ciljem zvišanja stopnje predelanih odpadnih 
produktov iz hmeljarske panoge za 100 %, 
izboljšano energetsko učinkovitostjo za 25 % 
preko zamenjave nerazgradljive plastike z 
biopolimernimi alternativami, medtem ko bodo 
emisije toplogrednih plinov v primerjavi z 
zdajšnjimi dejavnostmi predelave sintetičnih 
plastičnih proizvodov bistveno zmanjšane. 
 

 

 

Zaposleni deležnikov, ki se ukvarjajo z 
razvojem trajnostnega turizma v destinaciji 
Žalec so podpisali etični kodeks v turizmu in se 
tako zavezali k spoštovanju priporočil 
Turistične zveze Slovenije glede sprejema, 
upoštevanja, izvajanja in širjenja določil 
Etičnega kodeksa v turizmu, ki ga je sprejela 
Generalna skupščina Svetovne turistične 
organizacije. Etični kodeks postavlja 
priporočila za odgovoren in trajnostni razvoj 
slovenskega turizma in z upoštevanjem le-teh 
želimo zmanjšati negativen vpliv turizma na 
okolje in kulturno dediščino ter povečati število 
prednosti, ki jih bodo imeli prebivalci naših 
krajev.  
 
 
 
 
 
 
 
Lokalni deležniki zelene destinacije Žalec so 
se s podpisom vodne zaveze zavezali k 

spoštovanju slovenske vode. Prav tako so se 
zavezali, da svojim obiskovalcem, gostom kot 
prvo izbiro ponudijo čisto pitno vodo iz izbranih 
kozarcev in steklenic iz trajnostnih materialov. 
Prav tako z vodo ravnajo varčno z mislijo na 
njeno življenjsko moč in jo ohranjajo kot 
poseben zaklad Slovenije.  
 

 

 

TRAJNOSTNA 

MOBILNOST 

 

 

Občina Žalec sodeluje z občinami Savinjske 

regije ter podjetjem Nomago v projektu »Javna 

izposoja koles – Kolesce«. V Občini Žalec je 

na voljo kar 7 izposojnih mest za navadna in 

e-kolesa. Javna kolesarska povezava je 

vzpostavljena na območju Savinjske regije  - 

od Braslovč do Rimskih term.   

 

ETIČNI KODEKS ZA 

ZAPOSLENE V TURIZMU  

VODNA ZAVEZA  

JAVNA IZPOSOJA KOLES – 

PROJEKT KOLESCE 



 

 

 

Občina Žalec s projektom Hops na kolo in 

razvojem kolesarjem prijaznih poti, talnimi 

označbami, postavitvijo informacijskih tabel za 

kolesarje, počivališči za kolesarje, servisnimi 

kolesi za popravila koles ter razvojem 

kolesarskih produktov kot so vožnja s kolesi 

med hmeljišči, družinska kolesarska pot 

Hmeljko hops z odkrivanjem turističnih atrakcij 

med potjo ter z mobilno aplikacijo povezana 

reševanja vsebinskih vprašanj, ki se nanašajo 

na turistične atrakcije ob poti, z gverk parkom 

za adrenalinske navdušence in z razvojem 

gorskih poti ter promocijo vseh kolesarjem 

prijaznih poti, ki jih je po območju preko 110 

km in vse so dobro označene, stremi k 

spodbujanju trajnostne mobilnosti, tako med 

domačini kot obiskovalci.   

 

 

 

 

 

 

 

Občina Žalec vsako leto sodeluje s podjetjem 

Nomago pri izvajanju projekta »Z avtobusom v 

Logarsko in nazaj s kolesom«. Tedensko vozi 

avtobus, prilagojen kolesarski prtljagi v 

Logarsko dolino in nazaj ter s tem spodbuja 

trajnostno mobilnost.  

 

Vsako leto v okviru tedna mobilnosti izvajamo 

številne dogodke. 

S spodbujanjem uporabe trajnostne 

mobilnosti znižujemo količino ogljičnega 

odtisa v zraku.  

 

DOSTOPNOST 

V okviru zagotavljanja boljše dostopnosti so 

bile izvedene naslednje aktivnosti: 

• Umeščanje slušnih zank v kulturne 

objekte (Dom II. Slovenskega tabora 

Žalec). 

• Umeščanje defibrilatorjev na različne 

lokacije. 

• Dostopnost za invalide v turistične 

atrakcije (Dvorec Novo Celje, 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 

Slovenije, Fontana piv zeleno zlato, TIC 

Žalec). 

• Nameščanje wc kabin za invalide na 

večje turistične dogodke oz. prireditve. 

KOLESARSKE POTI – HOPS 

NA KOLO 

AVTOBUSNA POVEZAVA ZA 

KOLESARJE ŽALEC- 

LOGARSKA DOLINA 

ŽALEC 



BUTIČNI – 

ZELENI ŽALEC 

 

 

 

 

Turistični produkt – kulinarična tura PIVO IN 

PAJS ima zametke 5* doživetja. Gre namreč 

za edinstveno doživetje, ki uresničuje obljube 

zelene butične Slovenije za 5-zvezdična 

doživetja. S kombinacijo lokalne kulinarike, 

hmeljarskih in pivovarskih zgodb 

obiskovalcem predrami vse čute. Obiskovalci 

okusijo prave lokalne jedi, lokalno pivo, 

spoznajo hmeljarsko in pivovarsko identiteto v 

Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva 

Slovenije, v lokalni mikropivovarni, na 

edinstveni, svetovni atrakciji fontani piv Zeleno 

zlato ter v lokalnih gostilnah. Kulinarična tura 

je primerna za največ 7 oseb in se izvaja ob 

četrtkih ob določenem času. Več informacij na 

www.turizem-zalec.si, rezervacije na 

tic@zkst-zalec.si . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5* DOŽIVETJE – 

KULINARIČNA TURA PIVO IN 

PAJS 

http://www.turizem-zalec.si/
mailto:tic@zkst-zalec.si


DELITVENA 

EKONOMIJA 

 

 

 

Z željo povečati prepoznavnost destinacije 

Žalec tudi preko kulinarike smo ustanovili 

blagovno znamko Zeleno zlato in vanjo združili 

lokalne pridelovalce ter predelovalce. Izdelke 

prodajamo v lokalni trgovinici, TIC-u in 

Ekomuzeju hmeljarstva ter pivovarstva. Z 

razvojem kolektivne blagovne znamke želimo 

pripeljati in izbrati izdelke do ustreznih 

certifikatov, ki bodo imeli svojo uporabno in 

potrošniško vrednost v smislu lokalne 

kulinarike in spominkov tudi na nacionalnem 

nivoju. Lokalna restavracija Galerija okusov je 

dobitnica prestižnega Mishelinovega krožnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Edinstvena, svetovna atrakcija Fontana piv 

Zeleno zlato je posvečena slovenskemu 

hmeljarstvu in pivovarstvu in stoji sredi parka 

v Žalcu.  

Njena zgodba promovira in združuje pomen 

slovenske čiste pitne vode, slovenskega 

industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja, 

slovenskega proizvoda vrček za fontano, 

promociji slovenskega piva malih pivovarjev 

ter slovenskega hmelja, blagovne znamke 

Štajerski hmelj.  

Povezovanje pivovarjev, hmeljarjev in ostalih 

ponudnikov je osnova zgodbe Fontane piv 

Zeleno zlato ter lokalne tradicije območja.   

 

 

 

 

 

 

Vabimo na celodnevni izlet z atraktivnim 

programom, ki celovito povezuje turistične 

ponudnike regij. Program si lahko ogledate na 

www.turizem-zalec.si . 

 

 

 

 

BLAGOVNA ZNAMKA 

ZELENO ZLATO 

FONTANA PIV ZELENO 

ZLATOO 

DOŽIVETJE TREH DOLIN! 

KOROŠKA, SAVINJSKA IN 

ŠALEŠKA 

http://www.turizem-zalec.si/


 

 

 

 

Sodelujemo s številnimi turističnimi 

atrakcijami, ponudniki, nastanitvenimi 

kapacitetami in podjetji v smislu skupnih 

produktov, ki so kot pospeševanje direktne 

prodaje oz. kot del trženja atrakcij, nastanitev, 

doživetij. Sodelovanje in soustvarjanje ter 

trženje turističnih produktov in storitev je 

ključnega pomena za dvig prepoznavnosti 

območja.   

 

 

SKRB ZA 

KULTURNO 

DEDIŠČINO 

Dediščino Žalca predstavlja hmeljarstvo in 

pivovarstvo. Žalec je mesto, ki ne pozablja 

kako in s pomočjo česa je nastalo. Žalec se 

zaveda pomena lastne tradicije in zgodovine 

ter zato veliko skrb namenjamo ohranjanju in 

oživljanju kulturne dediščine. Ekomuzej 

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Fontana 

piv Zeleno zlato, številne mikro pivovarne, 

hmeljišča in sušilnice, zgodbe starih trških hiš 

v mestnem jedru Žalca, Simon Kukec – oče 

slovenskega pivovarstva in ostali žalski veljaki 

kot je Janez Hausenbichler, ki je zasadil prvi 

nasad hmelja v Spodnji Savinjski dolini ter 

hmeljarski običaji, dogodki in  kulinarika 

povezana s hmeljarstvom so rezultat 

prizadevanj za ohranjanje kulturne dediščine 

in tradicije Žalca.  

 

 

SODELOVANJE Z 

NASTANITVENIMI 

PONUDNIKI, PODJETJI IN 

DRUGIMI 



 

 

 

 

 

 

 

OBVEŠČANJE 

JAVNOSTI 

Destinacija Žalec kot ponosna članica družine 

Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje 

po trajnostnih načelih in je predana nenehnim 

zelenim izboljšavam o katerih sproti, v 

lokalnem časopisu Utrip in na spletnih straneh 

občine ter desitnacije, obvešča javnosti. 

 

 

V OBJEMU 

ZELENIH NAVAD 

 

Začutite Žalec kot 
zeleni dom in 
poskrbite, da ostane 
čist in urejen.  

 

Namesto z avtom se 
po Žalcu in okolici 
gibajte peš ali s 
kolesom. 



 

Kupite stekleničko iz 
trajnostnih materialov 
za večkratno uporabo 
in si privoščite 
slovensko pitno vodo 
na številnih pitnikih v 
mestu in pipah 
turističnih ter drugih 
ustanov. 
 

 

Pomagajte ohraniti 
slovensko pitno vodo 
– raje izberite krajše 
tuširanje namesto 
kopeli, med 
umivanjem zob pa 
zaprite pipo.  
 

 

Kupujte lokalno v 
lokalnih trgovinicah z 
lokalnimi in 
slovenskimi izdelki ter 
pridelki. Kupujte na 
lokalni tržnici.  

 

Namesto teptanja 
trave in trganja rož, 
raje občudujte divje 
cvetoče travnike, ki so 
pašniki za avtohtone 
slovenske čebele. 
 

 

Naj okolje in narava 
lovita svoje signale. 
Ko je le mogoče, 
izklopite iz vtičnic vse 
elektronske in druge 
naprave. 
  

 

Podpirajte lokalne 
gostilne, lokalne 
proizvajalce: kmete – 
z naročilom lokalnih 
jedi, obrtnike – z 
nakupom njihovih 
izdelkov in umetnike – 
z nakupom njihovih 
umetnin.  

 

Izbirajte mila, 
kozmetične in druge 
čistilne izdelke, ki so 
okolju prijazni in ne 
škodujejo naravi ali 
njenim občutljivim 
ekosistemom. 
 

 

Obiščite žalske 
muzeje, galerije, 
tradicionalne 
dogodke, kulturne 
ustanove in zbirke ter 
prispevajte k 
ohranjanju lokalne 
kulturne umetnosti.  
 

 

Pomagajte ohraniti 
občutljivo naravno 
ravnovesje in stopajte 
po uhojenih in 
označenih poteh. 
Vsak sprehod izven 
urejenih poti lahko 
povzroči biotsko 
neravnovesje.  
 

 

Vedno in povsod 
ločujte odpadke. V 
primeru, da ne 
najdete koša v bližini, 
odpadke shranite in 
jih odvrzite v prvi koš.  

 

BODIMO 

TRAJNOSTNO 

ODGOVORNI! 

 

 

 

 

 


