
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MOZIRJE
Avgust 2013

DATUM DOGODEK KDAJ/KJE/INFO/ORGANIZATOR
3.8.

sobota Druženje pri Alpskem vrtu na Golteh Predstavitev zelišč, razstava lesenih skulptur, animacija 
Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali golte-recepcija@golte.si

4.8.
nedelja Druženje pri Alpskem vrtu na Golteh Predstavitev zelišč, razstava lesenih skulptur, animacija

Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali golte-recepcija@golte.si

5.8.
ponedeljek

Skok v poletje - angleščina za otroke od 11. do 14. leta

Počitniške delavnice za majhne in velike

5.8. do 9.8.2013. Apartmaji in wellness Skok Mozirje
Inf. 041 450 451

5.8. do 9.8.2013 od 9. do 12. ure v Župnišču Mozirje 
Inf. 040 316 248 Alenka ali 040 135 221 Danica 
Župnijska karitas Mozirje - Šmihel

10.8.
sobota Kmečka tržnica in ljudsko petje Na terasi hotela Golte, ljudske pevke Lipa in kmečka tržnica 

Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali golte-recepcija@golte.si
11.8.

nedelja Voden pohod na Smrekovec Zbor ob 10. uri, obvezna prijava. Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o 
ali golte-recepcija@golte.si

14.8.
sreda

Tradicionalna razstava cvetja »Slovenski gartlc in 
nageljni«

14.8 do 18.8 2013. Mozirski gaj, inf. 583 27 19, 
www.mozirskigaj.com

15.8.
četrtek

Praznik Marijinega nebovzetja s sveto mašo pri kapeli 
Dobrega pastirja

Maša ob 12. uri. Po maši zabava pri Alpskem vrtu in Mozirski 
koči

17.8.
sobota

37. Ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem

Počitniško druženje v planinah

Ob 17. uri otvoritev sejma domače obrti in razstava 
Ob 18. uri igrani prikaz življenja ljudi na podeželju nekoč
Ob 20. uri zabava z ansamblom Veseli svatje

Organiziran pohod po Golteh. Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali 
golte-recepcija@golte.si

18.8.
nedelja

37. Ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem

Družinski dan na Golteh

Ob 12. uri sveta maša za kmete in blagoslov traktorjev
Ob 14. uri sejem domače obrti in šmihelske igre
Ob 17. uri zabava z ansamblom Novi spomini

Zabavno druženje družin, orientacijski tekmovanje, 
ustvarjalne delavnice za otroke in razvajanje v wellness centru 
za starše, žrebanje praktičnih nagrad 
Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali golte-recepcija@golte.si

22.8.
četrtek Gobarski praznik pri Alpskem vrtu 22.8 do 25.8.2013. Razstava gob, dnevi gobovih jedi

Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali golte-recepcija@golte.si.
24.8.

sobota
Nogometna tekma kadetov ND Mozirje : NK Rogaška v 
ligi MNZ Celje 1. krog

ob 17.30 uri Športni park Mozirje

25.8.
nedelja Planinski izlet na Viševnik (2.050 m) nad Pokljuko Odhod izpred pošte v Mozirju ob 6. uri. Inf. 041 365 594, PD 

Mozirje

31.8.
sobota

Nogometna tekma članov ND Mozirje : NK Vojnik v ligi 
MNZ Celje 2. krog

Adijo počitnice

ob 17. uri Športni park Mozirje 

Na zadnji dan počitnic velika zabava za šolarje na Golteh 
Inf. 03/839 11 00 Golte d.o.o ali golte-recepcija@golte.si



Javni poziv za uporabo Športne dvorane 
pri OŠ Mozirje

1. Predmet poziva

Občina Mozirje kot upravljavec Športne dvorane pri OŠ Mozirje 
objavlja:

Javni poziv za uporabo Športne dvorane pri OŠ Mozirje

Športna dvorana je namenjena individualnim in skupinskim 
športom (mali nogomet, rokomet, odbojka, košarka, idr. ) ter orga-
nizaciji tekem in turnirjev, večjih prireditev in koncertov. Nudimo 
vam redni in občasni najem.

Na podlagi prispelih vlog in sklenjenih pogodb med upravljav-
cem in najemniki bo upravljavec izdelal urnik najema športne dvo-
rane.

2. Pogoji za prijavo

Na poziv se lahko prijavijo športna in druga društva (tudi sekcije 
društev, ki se ukvarjajo s športom), njihova združenja, zavodi, go-
spodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, zavodi s podro-
čja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Mozirje in izven nje 
ter drugi posamezniki.

3. Pogoji za uporabo prostorov v večnamenski športni 
 dvorani v Mozirju

Uporabnik športne dvorane mora:
- Pred začetkom uporabe skleniti pogodbo o uporabi.
- V skladu z določili v pogodbi poravnati izstavljene račune o upo-

rabi športne dvorane.
- Spoštovati in upoštevati Pravilnik o uporabi.
- Spoštovati in upoštevati Hišni red športne dvorane.
- Pisno določiti odgovorno osebo za vadbo skupin za vsak termin 

uporabe dvorane.
- Sporočiti vsako spremembo odgovorne osebe najmanj v 15 

dneh po spremembi.
- Spoštovati dogovorjen urnik.
- Uporabljati le prostore za katere ima sklenjeno pogodbo o upo-

rabi.
Za vsak najem (enkraten ali dolgoročen) se sklepa pogodba o na-

jemu z Občino Mozirje. 

4. Roki in način prijave

Vloge za uporabo športne dvorane morajo prosilci poslati na na-
slov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom 
Vloga za uporabo športne dvorane. Oddajo jo lahko tudi osebno v 
pisarni Občine v pritličju – TIC Mozirje. Obrazec VLOGA lahko prej-
mete na sedežu Občine, Šmihelska cesta 2 v Mozirju ali na spletni 
strani: www.mozirje.si.

Prijave bomo zbirali do vključno 16. avgusta 2013. Po tem datu-
mu bomo vse interesente posamično povabili k podpisu pogodbe. 
Občina Mozirje si kot upravljavec športne dvorane pridržuje pra-
vico, da razporedi termine glede na racionalno izkoriščenost in v 
skladu z Zakonom o športu. 

5. Informiranje kandidatov

Sodelavec za upravljanje Športne dvorane in izdelavo urnika je 
Benjamin Kanjir. Info na tel. 031 366 230. 

Tudi po končanem javnem pozivu bo najem dvorane možen iz-
ključno na podlagi pisne vloge. Obrazec Vloga skupaj s Cenikom in 
Pravilnikom najema dobite na sedežu Občine Mozirje (Šmihelska 
cesta 2, 3330 Mozirje v upravni stavbi) ali na spletni strani: www.
mozirje.si. 

Občina Mozirje
Mozirje, 31. julij 2013


