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ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA RAZVEDRILO

MUZEJSKE DELAVNICE

Muzej Špital tudi v teh poletnih
počitnicah

pripravlja

in

izvaja

delavnice za kratkočasenje otrok. V
juliju in avgustu ob petkih popoldan.
Vse

podrobnosti

najdete

na

tej

povezavi.

METAL FEST: FESTIVALSKA
TRANSVERZALA POMURJE POSOČJE

Vljudno vabljeni na Metal fest, ki bo
potekal v petek, 16., in v soboto,
17. 7. 2021 na sejmišču v Gornji
Radgoni.

Vstopnina je 5€ na dan. Vstopnice si
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lahko zagotovite v predprodaji od 9. 7.
2021 v Mladinskem centru Gornja
Radgona.

Več o programu in nastopajočih
zasedbah lahko preberete na tej
povezavi.

RADGONSKO POLETJE 2021

V juliju in avgustu bo ob petekih, ob
20.00 na Trgu svobode v Gornji
Radgoni potekalo Radgonsko poletje
2021.

Vljudno vabljeni na koncert, ki bo 23.
julija 2021 ob 20ih: Julijan Erič
Bend + Žen + Balans.

Vstop prost!

Vljudno vabljeni!

ČETRTKOVI USTVARJALNI
POPOLDNEVI V RADGONSKEM
PARKU

Art klub 7 prijazno vabi na Četrtkove
ustvarjalne popoldneve v radgonski
mestni park.

Likovno ustvarjanje in druženje bo
potekalo vsak četrtek v mesecu
juliju in avgustu, od 17. do 20. ure.
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AKTIVNOSTI ZAVODA VITICA V
JULIJU 2021

Zavod Vitica tudi v juliju pripravlja
poučne,

zanimive

in

uporabne

vsebine.

Delavnica Ustvarjajmo z glino je
prestavljena na kasnejši čas.

IGRA NA PROSTEM:
POMAGAJTE APOLONIJI NAJTI
NJENEGA PREDRAGEGA POPRA!

Pripravljeni

na

pustolovščino?

Zagotovo ste že slišali za znamenito
Apolonijo - zeliščarko, ki so jo že
nekoč davno obsodili čarovništva, ker
je s posebnimi zeliščnimi mešanicami
in napoji zdravila živali in ljudi. Tokrat
pa Apolonija potrebuje tvojo pomoč!
Izgubil se je namreč njen predragi
Poper.
Za

zabavno

pustolovščino

potrebuješ le dobro voljo, kanček
raziskovalnega duha ter zemljevid z
napotki, ki si ga natisneš doma ali
pridobiš v TICu.
Več lahko prebereš na tej povezavi
do zemljevida.
Povabiš lahko še prijatelje in naj se
zabava začne!
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AMEBE LJUBEZNI

V juliju se nam v radgonski galeriji
Doma

kulture

predstavljata

z
mlada

likovnimi

deli

akademska

umetnika Milan Ketiš in Eva Novak.
Milan Ketiš je magistrski študij
končal leta 2017 s projektom Prostor
duhovnosti, človek, narava in kultura.
Skozi čas je predstavljal različne
projekte, prostorske postavitve, slike,
predmete in performanse na več
samostojnih in skupinskih razstavah.
Eva Novak je diplomirana slikarka,
sicer pa velika ljubiteljica živali, ki ji
poleg narave dajejo glavni navdih pri
umetniškem

ustvarjanju

in

oboževalka keramike ter naravnih
materialov. Od leta 2015 se redno
pojavlja na slovenskih ustvarjalnih
sejmih in festivalih, kot so ARTish,
Artkamp in Floating Castle.

JURAKTEKTURA - razstava
skulptur Roberta Juraka

Robert Jurak (Logarovci) se letos
predstavlja na negovskem gradu s
svojimi parkovnimi skulpturami, ki
skozi tri različne tematske cikluse
nagovarjajo

obiskovalce:

Preslice,

Drevesni totemi in Semaforji strpnosti
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Več lahko preberete na tej povezavi.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE

P. A. K. T INKUBATOR

Imate noro idejo za nov produkt v
turizmu, pa ste kreativec in nimate
pojma o turizmu? Imate produkt v
turizmu pa bi ga radi za naslednji
sezono naredili privlačnejšega? Bi
želeli vašo vsebino v turizmu
nadgraditi z elementi kreativnega
turizma? Potem za vas lahko
poskrbijo mentorji
P.A.K.T Inkubatorja in pripeljejo vaš
produkt bliže želenemu cilju.
Izkoristite to brezplačno priložnost!
Vse podrobnosti in prijava na tej
povezavi.

RURITAGE SPLETINARJI

Do posnetkov že izvedenih izjemno
zanimivih
okviru

spletnih
projekta

dostopate na

seminarjev v
Ruritage lahko

tej

povezavi

RURITEGE WEBINARS.

GROW SLOVENIA WITH GOOGLE

Grow Slovenia with Google je spletna
platforma,
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ki

želi

s

pomočjo

namenske

tehnologije,

orodij

in

izobraževanj pospešiti gospodarsko
okrevanje, da bodo lokalna podjetja,
skupnosti in ljudje močnejši, hitrejši in
prilagodljivejši. Delavnice,

ki

jih

ponuja, so razvrščene na tri področja:


Osnove digitalnega
marketinga in digitalnih
veščin,



Osnove digitalnega
marketinga in digitalnih
veščin v turizmu,



Osnove umetne inteligence
v marketingu in spletni
prodaji

Dostop je mogoč na tej povezavi.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE

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

knjižnico).
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(ploščad

pred

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.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA NARAVO IN DEDIŠČINO

SLATINSKI VRELCI

Malo je dežel, ki bi se lahko ponašale
s

tolikšnimi

mineralne

naravnimi

vode

kot

vrelci
področje

Slovenskih goric in Obmurja. V
dolini

reke

Ščavnice

še

lahko

poskusite Stavešinsko, Ivanjševsko
in Kraljevo slatino. Mineralne vode
odžejajo in s svojo živo energijo
blagodejno vplivajo na organizem.
Menda prijajo tudi cvetju. Slatinski
vrelci

pa

so

tudi

turistična

znamenitost.
Foto: Tamara Vogrin

PA ŠE DOBRA MISEL ZELIŠČARKE
APOLONIJE

"Pravo okus vode spoznamo šele v
puščavi."
slovenski pregovor
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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.

SLEDITE NAM NA NAŠIH SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PA OBIŠČITE
NAŠO SPLETNO STRAN

Facebook Instagram
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Website

