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OBVESTILA COVID-19
Aktualna obvestila o uvajanju in sproščanju izrednih covid
ukrepov, najpogostejša tozadevna vprašanja občanov, odgovori
nanje in pojasnila so objavljena na spletni strani Občine Gornja
Radgona.

ZARADI ZAŠČITNIH UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE SO NEKATERE
NAŠE USTANOVE V TEH DNEH ZAPRTE.
DO PONOVNEGA ODPRTJA OSTAJAMO Z VAMI V STIKU PREK SPLETA
IN NA SOCIALNIH OMREŽJIH, KJER DELIMO IN ODKRIVAMO
NAVDIHUJOČE POZITIVNE VSEBINE IZ NAŠEGA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA
PODROČJA.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA RAZVEDRILO
MAČEK MAČKURSON
V sredo, 17. 2. 2021 ob 18. uri si
prek pleta lahko najmlajši ogledajo
lutkovno
predstavo
Maček
Mačkurson z zabavno in poučno
vsebino.
Islandska pravljica pripoveduje o
čarovnici Grili, ki je imela nagajive
otroke, škrate, ki vsako leto v
predbožičnem
času
nagajajo
ljudem.
Več podrobnosti izveste tukaj.

NINA MEDVED
19. 2. 2021 se bo v petkovem
poetičnem
večeru
Nika
Škof
pogovarjala z Nino Medved in
nam predstavila Uršljanko
2019,
avtorico pesniške zbirke Drseči svet.
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Pogovor bo predvajan na spletu ob
18. uri.
Več podrobnosti izveste tukaj.

PO KNJIGE SPET MED POLICE

JZ Knjižnica Gornja Radgona
obvešča uporabnike, da od 15. 2.
2021 naprej lahko zopet sami
pobrskajo po policah in si poiščejo
željene knjige za izposojo.
Podrobnosti najdete na tej povezavi.

AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
FEBRUARJU 2021
Zavod Vitica tudi v februarju
pripravlja zanimive in uporabne
vsebine, ki jih deli prek spleta.
V sredo, 24. 2. 2021 ob 17. uri pa
pogovorna delavnica z Bredo Dular o
tem, Kako živeti v stanju sreče,
radosti in veselja.
Več podrobnosti izveste tukaj.

NORMALNI LJUDJE
V galeriji Doma kulture si lahko ob
upoštevanju NIJZ ukrepov ogledate
razstavo Ustvarjalnega društva Art
Klub 7. Na slikarski razstavi z
naslovom
Normalni
ljudje
se
predstavlja devet avtorjev, ki so tudi
člani društva: Petra Bajić, Eva
Črepnjak,
Aleksandra
Fekonja,
Urška Fridau, Emil Holc, Jan
Majstorović,
Metka
Tropenauer,
Marina Vuk in Ivica Vukan. Skupaj je
razstavljenih 61 portretov.
Razstava v živo bo na ogled vse do
konca meseca.
Več podrobnosti najdete tukaj.

MUZEJ ŠPITAL SPET ODPRT ZA
JAVNOST
Muzej Špital je do nadaljnjega
ponovno odprt za obiskovalce po
standardnem odpiralnem času in
z upoštevanjem
vseh
odrejenih
ukrepov za zajezitev epidemije.
V Špitalu je še vedno na ogled tudi
začasna
razstava
fotografij
Šlebingerjeve hiše avtorice Lene
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Kocutar, kakor tudi razstava Mostovi
zbiralca Zlatka Šajherja.

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
2021 V OBČINI GORNJA
RADGONA
Praznično obeležitev slovenskega
kulturnega
praznika
v
obliki
spletnega kolaža si lahko še vedno
ogledate v varnem zavetju vaših
domov na tej povezavi.

POSNETEK SPLETNE PROSLAVE
PREŠERNOVEGA DNE V NEGOVI
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
Negova je letos pripravila spletno
proslavo slovenskega kulturnega
praznika.
Posnetek si lahko še vedno ogledate
na tej povezavi.

KONCERTI IZ DOMAČEGA
NASLANJAČA

Nekateri glasbeni nastopi
iz Cankarjevega doma po spletu tudi
v vaš dom.
Vstopite tukaj.

GLEDALIŠČE IZ DOMAČEGA
NASLANJAČA
Tudi v teh dneh, ko še vedno
ostajamo varni doma, mnogi izvajalci
kulturnih dejavnosti ne počivajo in
svoje storitve ponujajo na spletišču.
Vse o tem na portalu slovenskega
gledališča SIGLEDAL.
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Na tebi je, da si polepšaš dan.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE
WEBINAR ZA DRUŠTVA
za
Pomurje
organizira
LRF
brezplačni webinar za društva, na
katerem jih želi seznaniti s pravilno
izvedbo občnih zborov in drugih sej
organov na daljavo.
Več informacij in povezava za prijavo
na tej novici.

RURITAGE WEBINARJI
Nekaj za vse, ki vas zanima
trajnostni in gospodarski razvoj
podeželja na osnovi koriščenja
potencialov dediščine.
Posnetki že izvedenih spletnih
seminarjev
v
okviru
projekta
Ruritage.so na voljo na tej povezavi
RURITEGE WEBINARS.

JSKD - PRIDOBIVANJE ZNANJ NA
PODROČJU KULTURNIH
DEJAVNOSTI, RAZPISI IN
NATEČAJI
Javni sklad za kulturne dejavnosti
pripravlja
tudi niz
likovnih
izobraževanj na daljavo, ki bodo
potekala v februarju in marcu 2021.
Izobraževanja
so
namenjena
odraslim, študentom in dijakom višjih
letnikov, ljubiteljskim likovnikom,
kreativcem,
mentorjem
likovnih
skupin in vsem, ki želijo pridobiti
različna znanja na področju likovne
teorije in prakse. Za udeležbo na
izobraževanjih
predznanje
ni
potrebno.
Vse podrobnosti najdete na tej
povezavi.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SODELOVANJE
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ZGODBA IZ NAŠE ULICE
Ta zimski čas je še posebej
naklonjen
pripovedovanju
in
izmenjavi anekdot. Zaupajte nam
svojo in jo delite.
Z drobnimi veselji si lepšajmo to
posebno obdobje, ki bo minilo, kakor
vse drugo. Ostale pa bodo zgodbe.
Več o priložnosti za vašo zgodbo
preberite tukaj.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE

PREDSTAVITEV LOKALNEGA
PONUDNIKA
Naše popolnoma naravne, rastlinske
gobice iz buče lufa poskrbijo za čisto
kožo, čisto posodo, pa tudi za bolj čisto
okolje.

KMETIJA PERŠA
Črešnjevci 154
9250 Gornja Radgona
E: kmetija.persa@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/KmetijaPersa

Dejavnost ponudnika
¡

rokodelski izdelki

¡

domači pridelki in živila
Blago / storitve

l

izdelki za osebno nego in čiščenje
iz buče lufa

l

v jeseni bodo spet na voljo krasni
orehi
Režim ponudbe

l

na sedežu/naslovu

l

na kmečki tržnici

l

preko spleta

PREDSTAVITEV IN PROMOCIJA
LOKALNIH PONUDNIKOV
Vse organizacije in posameznike, ki
v občini Gornja Radgona izvajajo
dejavnosti, zlasti povezane s kulturo
in turizmom (rokodelski izdelki,
domača
živila,
nastanitve,
predavanja, delavnice, gostinstvo,
vinogradništvo), vabimo, da se s
svojo
ponudbo
brezplačno
predstavijo v tedenskem spletnem
Novičniku/ Napovedniku TIC Gornja
Radgona.
Več o tej priložnosti preberite na
povezavi NOVICE.
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KMEČKA TRŽNICA
Ne le živila, tudi kakšno izvirno
darilce za za obdarovanje svojih
najbližjih se na tržnici dobi. Podprimo
lokalno,
jejmo
zdravo
doma
pridelano zelenjavo, sadje, mleko in
mlečne izdelke, mesnine, kaše,
moke, pogače.....
Vsak petek med 8. in 12. uro na
Trgu
svobode
(ploščad
pred
knjižnico).
ZA PONUDNIKE
Lokalne ponudnike vabimo, da svoje
pridelke in izdelke ponudijo na
stojnicah kmečke tržnice tudi v letu
2021. Več o terminih in prijavi
najdete tukaj.

KMEČKA TRŽNICA NA MEJI
Kmečka tržnica na meji, ki obratuje
pri TC Maximus, vabi k nakupu
domačih živil in izdelkov vsako
soboto med 8. in 12. uro.

SEJEM LOV IN NATURO
PRESTAVLJENA V LETO 2022
Več informacij najdete tukaj.

SPLETNI SEJEM AGRA
Sejem Agra letos izjemoma
poteka preko spleta vse do marca
2021.
Vabljeni k obisku!
Prijavite se lahko tukaj.

LOKALNI PONUDNIKI DOMAČE
HRANE

Povpraševanje po hrani iz kmetij in
neposredno od pridelovalcev se je v
obdobju epidemije koronavirusa
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povečalo, zato Lokalna akcijska
skupina Prlekija, ki pokriva področje
8 občin, v tem času s promocijo še
dodatno
podpira
vse
lokalne
ponudnike
hrane
in
domačih
produktov.
V
ta
namen
je
objavljen seznam ponudnikov, ki se
sproti dopolnjuje in je dosegljiv na tej
povezavi.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA NARAVO IN DEDIŠČINO
130 LET POMURSKIH ŽELEZNIC

V letu 2020 mineva 130 let od
izgradnje železniških mostov preko
reke Mure v Gornji Radgoni in
Petišovcih ter odprtja prvih
pomurskih železniških prog.
Pomurski železnici je posvečena
razstava, ki si jo lahko ogledate na
spletni strani Pomurskega muzeja.
Vstopite tukaj.

POTNI LISTI ZA ŽIVLJENJE

Ob mednarodnem dnevu spomina
na žrtve holokavsta, ki ga v Sloveniji
obeležujemo z vsakoletnim
projektom Šoa – spominjajmo se,
vas vabimo, da si ogledate virtualno
gostujočo razstavo Potni listi za
življenje.
Razstava je posvečena poljskim
diplomatom, ki so med drugo
svetovno vojno v Bernu izdajali
ponarejene potne liste
latinskoameriških držav in tako
reševali Jude.
Virtualni ogled je dostopen na
spletni strani Pomurskega muzeja
Murska Sobota. Vstopite tukaj.

URBANA POT OB MURI
Za posamične sprehajalce je sedaj
poleg mestnega parka odprta tudi
sprehajalna pot ob Muri od Mosta
prijateljstva do Lisjakove struge. Iz
mesta v gozd mimo številnih
zanimivosti.
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UČNA POT V LISJAKOVI STRUGI
Ob vsakem letnem času je sprehod
po učni poti skozi Lisjakovo strugo
prijetno doživetje, ki nam omogoči
osvežitev poznavanja rastlinskega in
živalskega sveta v tem edinstvenem
obrečnem habitatu.

NEGOVSKO JEZERO
Ob koncu zime sprehajalce očara s
svojimi odsevi Negovsko jezero. V
njegovi okolici pa se že sramežljivo
prebujajo najbolj zgodnji znanilci
pomladi.

STAVEŠINSKE MOFETE
Še en namig za izlet/sprehod v
občini. Stavešinske mofete, ki se
nahajajo ob medkrajevni cesti
Stavešinci - Ivanjševci, so edinstven
primer v Sloveniji in so naravna
dediščina državnega pomena. Kadar
so napolnjene z deževnico, jih
zlahka opazimo. Ker tako nenavadno
brbotajo. Mnogo zanimivega o tem
nenavadnem pojavu vulkanskega
porekla najdete v prispevkih na
spletu.

IVANJŠEVSKA SLATINA
Vrelci življenja - naše dragoceno
naravno bogastvo. Sredi polj in
travnikov bruha iz globin zemlje
naravna
mineralna
voda
z
blagodejno energijo za dušo in telo.
Menda ji po domače rečejo tudi
Hedvika. Odžeja pohodnika in
kolesarja.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE

"Če maškare visoko skačejo, bo
lan visok; če divje plešejo, bo repa
debela!"
slovenski pregovor
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SLEDITE NAM NA NAŠIH SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PA
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

Facebook

Instagram

Website
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