
SOB 22.

ROK ŠKRLEP
Popotniška stand up pred-

stava - Svetovne fore

SMEJALNICA

OTROŠKA
DELAVNICA

NED 23.

MODELARSKA
RAZSTAVA

&
RAZSTAVA “MED

NAKITOM IN
LESENIMI IZDELKI”

PON 24.

Razstava podob likov iz zgodbe 
o Jezerniku, ogled zbirke starega 

kmečkega orodja in GUP Ruta.

VELIKO SE DOGAJA
PRI MATECU

TOR 25.

Meritve krvnega tlaka in slad-
korja

(P)OSTANIMO ZDRAVI
IN VITALNI

VEČER GORNIŠKEGA
FILMA

SOB 29.

SLAVNOSTNA
SEJA

PET 28.

STREET FOOD

ČET 27.

OTROŠKA
DELAVNICA

SRE 26.

ob 18. uri

ob 17. uri

od 10. do 18. ure

od 14. do 20. ure

ob 18. uri

ob 18. uri

ob 10. uri ob 10. in 17. uri

ob 20. uri

ob 18. uriod 16. do 20. ure

OGNJENA LJUBEZEN
fotografska razstava
avtor: Jožef Bačun

MODELARSKA
RAZSTAVA

27.27.

Kulturni dom Jožeta 
Petruna

Park pri OŠ Lovrenc

Prireditveni center Park pri OŠ Lovrenc

Večnamenska športna 
dvorana 

Večnamenska športna 
dvorana 

Parkirišče pri zgornjem 
Mercatorju 

Večnamenska š. dvorana 

Kmetija Matec, Ruta 14
Prireditveni center

Pruh v Puščavi

VEČER
SLOVENSKIH FILMOV

Kulturni dom
Jožeta Petruna ob 19. uri

27.27.

Spoštovane občanke in občani!

Predstavljamo vam program letošnjih, že 27. 
Jezernikovih dni. Ta bo drugačen, kot smo ga vajeni, sk-
rajšan in okrnjen. Organizatorji prireditev smo se kljub 
negotovostim, s katerimi smo se srečevali, in omejitvam, 
ki jih je potrebno upoštevati, potrudili, da bo pester, za-
nimiv, predvsem pa varen in da bo vsem ostal v lepem 
spominu. 

Veselimo se srečanja z vami!

Zaradi varnosti smo število obiskovalcev kina, otroških delavnic in stand up predstave ome-
jili na največ 50 oseb. Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečitev 
širjenja okužb je za prireditve takega tipa potrebno pripraviti seznam obiskovalcev (ime in 
priimek, naslov stalnega prebivališča ter kontaktna telefonska številka), zato vas prosimo, 
da se na omenjene prireditve predhodno prijavite na telefonski številki  02 63 00 550.

Otroške delavnice se bodo izvajale v šolskem parku, zato je nanje priporočljivo prinesti 
odejo oz. podlogo za sedenje.

Tudi glede udeležbe slavnostne seje bodo pravočasno podana natančna navodila.

Hvala za razumevanje!


