Nova trgovina SPAR v Mozirju
SPAR Slovenija je danes, 1. avgusta ob 10. uri, v Mozirju odprl svojo
103. trgovino v verigi trgovin SPAR in INTERSPAR. Slovesnega odprtja
nove trgovine, ki se nahaja na Cesti na Lepo Njivo 4, se je poleg
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Suhoveršnik. Ob tem dogodku je podjetje SPAR Slovenija podarilo
4.000 evrov Osnovni šoli Mozirje za prenovo šolske knjižnice.
SPAR Slovenija je nov supermarket SPAR v Mozirju zgradil v petih mesecih v
sodelovanju z izvajalcem gradbenih del podjetjem VG5, gradnja, inženiring in
svetovanje d.o.o. Arhitekturni načrt objekta so pripravili Miha Furlan, univ. dipl.
inž. arh., iz podjetja Artoda, d. o. o. ter arhitekti podjetja ibTechno d.o.o.
Skupna investicija gradnje objekta in opreme je znašala 5,5 milijona
evrov. Nova trgovina SPAR obsega skupaj skoraj 1.400 kvadratnih metrov
sodobno urejene površine, njeno stekleno fasado dopolnjuje moderen, z lesom
obložen nadstrešek. Pred trgovino je prostor za parkiranje 89 vozil. Za
kakovostno ponudbo in prijetno nakupovalno vzdušje bo v novem supermarketu
skrbelo 25 zaposlenih.
Trgovina SPAR v Mozirju ima vse elemente moderne gradnje, ki so zadnja leta
že stalnica novih trgovin SPAR in INTERSPAR. V ospredju trgovine so sveži oddelki z bogato založenim oddelkom sadja in zelenjave na čelu. SPAR ceni domače pridelovalce, zato posebno mesto zavzema leseni kozolec, kjer so na
voljo izdelki slovenskih pridelovalcev. Poleg oddelka sadja in zelenjave obiskovalce na začetku trgovine pozdravi oddelek kruha in peciva, ki mu sledijo
delikatesa z izvrstnimi specialitetami za vse okuse, mesnica ter ribarnica. Na
voljo je tudi ponudba z alternativno prehrano ter dobro založen oddelek,
imenovan SPAR TO GO, ki je v današnjem hitrem življenjskem slogu zelo aktualen. V njem so na voljo številne že pripravljene jedi, sendviči, solate in sladice,
ki se jih lahko preprosto odnese s seboj. Vsem, ki bodo želeli opraviti hiter nakup, bodo na voljo tudi štiri samopostrežne blagajne.

Nova trgovina je energetsko varčna, saj ima vgrajeno varčno razsvetljavo
LED ter učinkovit sistem »System Transkritisch CO2«. Gre za hladilno
tehniko, ki uporablja plin CO2. Z odpadno toploto hladilne tehnike bo trgovina
pozimi ogrevana in poleti hlajena. Z uporabo tega sistema je trgovina okolju
prijazna, saj za svoje delovanje ne uporablja klasičnih energentov.
Na dan odprtja nove trgovine SPAR v Mozirju, 1. avgusta 2019, je za vse
obiskovalce in mimoidoče organiziran program s številnimi znanimi gosti, ki se
je začel ob 10. uri in bo trajal vse do poznega popoldneva. Navzoče je pozdravila Godba Zgornje Savinjske doline, ki ji bo sledil protokolarni del. Zbranim
je zapela Nuša Derenda, nastopil je ansambel Golte. V popoldanskem času
bo organiziran bogat otroški program s čarodejem Janijem in klovnom Žaretom, folklorno skupino Bočno in plesno skupino Migaj Mozirje. Na odru se
bodo zvrstili pevec Isaac Palma in ansambel Veseli Savinjčani.
SPAR Slovenija je s svojo novo trgovino v Mozirju poskrbel za sodobno in
prijetno nakupovalno okolje, obiskovalci pa bodo lahko uživali v kakovostni in
ugodni ponudbi izdelkov ter prijazni postrežbi.

DELOVNI ČAS SUPERMARKETA SPAR MOZIRJE:
PON–SOB: 8.00–20.00; NED: 8.00 – 13.00

Program ob uradnem odprtju nove trgovine SPAR v Mozirju:
9.30

GODBA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

10.00 – 11:30

SLAVNOSTNA OTVORITEV
glasbeni nastop NUŠE DERENDA
glasbeni nastop Ansambla GOLTE

15.30

otroški program (Čarodej Jani in klovn Žare, folklorna skupina Bočna, plesna skupina MIGAJ Mozirje)

17.00

glasbeni nastop ISAAC PALMA

18.00

Vljudno vabljeni!

ansambel VESELI SAVINJČANI

