
KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MOZIRJE
December 2019

DATUM DOGODEK KJE/INFO/ORGANIZATOR
1. 12. Veseli december v Mozirju Ploščad pred TIC Mozirje od 16. do 20. ure.

1. 12. Koncert Marko Vozelj in Mojstri Kulturni dom Mozirje ob 17. uri. 
Matic Mežnar 031 811 945

3. 12. Besedičica, natečaj za mlade literarne ustvarjalce 
zgornjesavinjskih osnovnih šol

Galerija Mozirje ob 16. uri. JSKD OI Mozirje, OŠ Mozirje, 
Osrednja knjižnica Mozirje

5. 12. Meritve sladkorja v krvi, holesterola in krvnega 
tlaka

Društveni prostor na Praprotnikovi 7, Mozirje, od 10. do 
12. ure. Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje

5. 12. Miklavževanje Kulturni dom Mozirje ob 17. in 18. uri. KD Jurij
6. 12. Otvoritev zimske sezone z Dreta River Band Golte d.o.o.
7. 12. Otvoritev zimske sezone s 2party Golte d.o.o.
7. 12. Kje si pa ptička pesem čula - Gmajnice Farna cerkev Mozirje ob 18. uri. KUD Stopinje
8. 12. Veseli december v Mozirju Ploščad pred TIC Mozirje od 16. do 20. ure.

12. 12. Slomškovo bralno priznanje za odrasle – 
predstavitev romana o sv. Pavlu Prostori Karitas Mozirje ob 17. uri. Župnija Mozirje

12. 12. Ura pravljic z ustvarjalno delavnico Knjižnica Mozirje ob 17. uri. Osrednja knjižnica Mozirje
12. 12. Lutkovni abonma Kravlica LG Piki iz Slovaške Kulturni dom Mozirje ob 18. uri. KD Jurij
14. 12. Zabava z DJ-em na terasi Hotela Golte Golte d.o.o.
15. 12. Veseli december v Mozirju Ploščad pred TIC Mozirje od 16. do 20. ure.

16. 12. Predstavitev knjige in predavanje Jasne Tuta – 
vse barve Polinezije Galerija Mozirje ob 18. uri. 

19. 12. Ura pravljic z ustvarjalno delavnico Knjižnica Mozirje ob 17. uri. Osrednja knjižnica Mozirje
19. 12. Zaključna športna vadba s prihodom božička Športna dvorana Mozirje ob 17. uri. Daski team

21. 12. do 
27. 12. Smučarski tečaj za otroke od 6. leta dalje Smučišče Golte, Daski team. Prijave na daskiteam@

gmail.com do 19. 12. 2019, inf.: 041 783 498 – David
21. 12. Dan zgornjesavinjskih študentov Golte d.o.o.

21. 12. 7. Božični bazar  – praznična tržnica in pestro 
dogajanje

Na trgu v Mozirju in širše, od 16. do 20. ure. 
Društvo prijateljev mladine Mozirje

22. 12. 7. Božični bazar  – praznična tržnica in pestro 
dogajanje

Na trgu v Mozirju in širše, od 15. do 20. ure. 
Društvo prijateljev mladine Mozirje

25. 12. Božično smučanje z DJ-em Golte d.o.o.
26. 12. do 

30. 12. Božično novoletna akademija smučanja 2019 Smučišče Golte. belizajec@gmail.com

26. 12. Kaj je z mamico - komedija - premiera Kulturni dom Mozirje ob 19. uri. KD Jurij
28. 12. Fantasyjevo smučerajanje Golte d.o.o.
28. 12. Kaj je z mamico - komedija - ponovitev Kulturni dom Mozirje ob 19. uri. KD Jurij
31. 12. Silvestrovanje na Mozirski koči Golte d.o.o.
31.12. Silvestrovanje v Hotelu Golte Golte d.o.o.



Včasih ti lahko pomaga samo Tulipan
“Danes bo žal treba potegniti,” reče šefi-

ca, na mojo mizo odloži kup papirja in pre-
den lahko ugovarjam izgine v svojo pisarno. 
Živčno pogledam uro – upal sem, da se bom 
do štirih lahko odjavil in šel poiskat darilo 
za ženo.

Kaj je najboljši način, da si zapomniš, kdaj 
imaš obletnico poroke? To, da jo enkrat po-
zabiš. Lahko mi verjamete, da nimam name-
na ponoviti manevra.

Še enkrat pogledam na uro in kup papir-
ja. To se ne bo dobro izšlo. Pa še petek je …

Vzdihnem, zaviham rokave in se zako-
pljem v papirje.

Sodelavci počasi zapuščajo podjetje, šefi-
ca pa pred odhodom “sočutno” pokima.

Ko zadnjič pritisnem “Shrani”, je ura ne-
kaj čez šest. Odločim se za cvetličarno – 
cvetje je zmeraj dobra ideja in v skrajni sili 
lahko še vedno skočim do nakupovalnega 
središča.

Zapeljem  do Tulipana, kjer običajno ku-
pim šopek za dan žena ali njen rojstni dan 
ali ob kateri drugi priložnosti, če sem dan 
prej kaj zafrknil.

Parkiram na robnik in pustim vse štiri 
smerokaze, saj, pomislim, ne bom dolg.

Medtem ko mi cvetličarka pripravlja šo-
pek po mojem izboru, se sprehajam gor in 
dol po prodajalni in se praskam po glavi.

“Želite še kaj?” vpraša cvetličarka, ko je 
šopek pripravljen.

“Imate kakšen predlog?”

Cvetličarka odloži šopek in se izza pul-
ta napoti k rdeči omari z velikim zaslonom: 
“Poskusiva z darilnim bonom?”

“Darilnim bonom? Se pravi, da plačam do-
ločen znesek in si pride nekaj sama izbrat?”

Cvetličarka se nasmehne in odkima.
“Tukaj lahko izbirate med več kot tisoč 

različnimi boni, s katerimi boste, domne-
vam da svoji dragi,” reče in pokima proti 
šopku na pultu, “lahko privoščili razvajanje 
za telo in dušo, jo odpeljali kam daleč stran 
od vsakdanjega vrveža ali pa na najokusnej-
šo večerjo, kar si jih lahko zamislite.”

Privzdignem obrv in stopim bliže.
“Tukaj lahko izbirate med različnimi ka-

tegorijami, kot so terme, razvajanje v dvo-
je, wellness, masaže, kulinarika, … Tukaj pa 
lahko vidite, kateri boni se najbolje proda-
jajo, kar vam bo mogoče v pomoč pri odlo-
čanju?”

Pogledam na uro in rečem: “Kaj če bi naj-
prej poskusila z večerjo …?”

“Seveda,” odvrne in začne tapkati po za-
slonu. “Pri izbiri si pomagate s cenovnim 
razponom glede na vaš proračun, regijo, tip 
kuhinje in ponudnika, če že veste, kam bi 
svojo drago radi odpeljali. Potem potegnete 
tukaj svojo kartico in bon natisnete …”

“Mogoče bi še prenočila.”
Spretno potapka po zaslonu in izpis od-

nese na pult.
“Verjetno bova tole dala še v lično ovoj-

nico?”

Pokimam in punca izbere ovojnico, vstavi 
vanjo bon in jo pripne na šopek. 

“Zdaj morate samo še poklicati ponudni-
ka kupljene storitve in rezervirati svoj termin. 
No, in razveseliti svojo drago, se razume!”

Priznati moram, da zadeva precej lepo iz-
gleda pa še v nakupovalno središče mi ne 
bo treba.

Zahvalim se in zapustim Tulipana. Smero-
kazi še vedno utripajo, sedem v avto, pote-
gnem iz žepa telefon in rezerviram mizo.

“Nič nisi poklical, kdaj prideš,” reče žena.
“Nisem vedel, kdaj bom zaključil nadure. 

Šefica mi je zadnji trenutek prinesla še cel 
kup stvari …”

“Nisi poklical tudi, da te ne bo, zato nisem 
nič skuhala!”

“Nisem,” priznam in skrivam šopek za 
hrbtom.

“In pozabil si, da imava danes –“
“Obletnico! Nisem pozabil!”

* * *
“Hvala,” rečem natakarju, ko nama nali-

je rdečega. Dvignem kozarec in ga ponesem 
proti njej.

“Privošči si … Tudi prespala bova tukaj, ju-
tri pa si po zajtrku privoščiva še celodnevni 
izlet, preden se vrneva v resničnost.”

“Komaj verjamem, da nisi pozabil,” reče 
žena. “Še manj pa, da si se spomnil … tega …”

S kozarcem trči v mojega in v tistem ji 
obraz zasije kot tulipan.


