
 

  

 

Juhej, juhej, juhej, juhej! 

 

Savinjska dolina, dežela 

veselja. 

 

Tu polno smeha je, zelenja 

in hmelja. 

 

 



Žalec  

Prva omemba mesta Žalec je iz leta 1182, dandanes 
pa je Žalec mesto z živahnim utripom. 

Žalcu in okolici dajejo pečat nasadi hmelja, po katerem 
dolino imenujejo tudi dolina zelenega zlata in v tem slogu je tudi 
predstavitveni logo " Žalec - v objemu zelenega zlata". 
V letu 2015 je Žalec od Turistične zveze Slovenije,  prejel 
priznanje za najlepše urejeno mesto v kategoriji manjših 
mest! 
V letu 2017 pa je Žalec prejel zlato priznanje v prestižnem 
tekmovanju za naziv najlepše urejenih evropskih mest in 
krajev Entente Florale Europe 2017! 
 
V mestu je lepo urejen športni park in športna dvorana. 
 
Vabimo vas tudi k ogledu promocijskih filmov Občine Žalec: 

 filmček Vabljeni v Žalec: https://www.youtube.com/watch?v=Zd96o3Fd5jQ 

 filmček Prepustite se objemu Zelenega zlata: 
https://www.youtube.com/watch?v=LeiHLfU6pFc 

 10 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Q4a0rholNaA 
 2 minutna različica: https://www.youtube.com/watch?v=lu-hC15Hx0A&feature=youtu.be 

 30 sekundna različica: https://www.youtube.com/watch?v=Pch2gF8lu-Y 

Pridite in uživajte v prijetnem mestu, v Žalcu, v objemu 
zelenega zlata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ŽALSKA KALVARIJA 2021 

                

Za  udeležence je to »praznično« druženje, zabava, 12 gostiln, ki 

ponazarjajo 12 mesecev, debata, kako je bilo v starem letu (kar je 

bilo slabo pustimo za sabo) in gremo z novimi izzivi v naslednje 

leto. 

Primarni cilj je tudi povezati gostinske lokale v Žalcu v času 

prazničnih dni ter udeležencem prikazati našo gostinsko ter 

kulinarično ponudbo v mestu Žalec. 

 

»Samo za polnoletne! 

 

R A Z P I S 

 

KDAJ: sobota,  18. december 2021 ob 16.00 uri 

 

KJE: pri ZLATEM KRIŽU 

 

ORGANIZATOR: Savinjska skušnjava                                          

Za Žalsko kalvarijo udeleženci štartajo pri Zlatem križu, obiskati 

morajo 12 gostiln, v njej spiti eno pijačo in le tisto, ki je na spisku 

za določeno lokacijo. Zmagovalec je tisti, ki najprej pride do ciljne 

lokacije oz. gostilne.  

 

OBVEZNE PREPRIJAVE! 
 

Na podlagi prijav vam seznam pijač ter gostiln pošljemo po 

emailu naknadno!  



Naj bo presenečenje. Zaželjene so božičkove kape! 

 

KATEGORIJE:  

- Enotna ženska in moška kategorija 

 

NAGRADE: 

- Križ za zmagovalca ter zmagovalko 

- Vsi tekmovalci prejmejo spominske medalje ter deležni 

bodo večne slave 

 

ŠTARTNINA:  

 

- 25 EUR (stroški pijače) 

 

PRAVILA: 

- Vsi udeleženci morajo imeti PCT pogoj 

- Pred štartom se pobere štartnina, s katero organizator 

pokrije vse stroške glede pijače 

- Na vsaki postojanki je dovoljeno popiti le eno pijačo in le 

tisto, ki je na spisku za določeno lokacijo. 

- NUJNO: VSAK UDELEŽENEC MORA IMETI SVOJEGA 

ŠOFERJA!!! 

 

 

PRIJAVA: https://www.atdsavinjcan.eu/bozickov-sprint-zalska-

kalvarija-2021/ 

 

Zaključek prijav v četrtek 16.12.! 

 

POMEMBNO: VSI UDELEŽENCI TEČEJEO NA LASTNO 

ODGOVORNOST! 

»Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje 

zdravju!« ali »Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje 

alkohola škoduje zdravju!« 



 

INFORMACIJE: Boris Podpečan, gsm: 041 208 822 

 


