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

ZARADI ZAŠČITNIH UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE SO TUDI
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

Zasnežene strehe in prižig prazničnih
lučk. Tudi v mestu sejmov in penine
je nastopil nekoliko drugačen, a še
vedno prazničen veseli december.
Vabljeni, da se sprehodite med
lučkami, ki odsevajo toplino in
decembersko radost.
DECEMBRSKE DOGODIVŠČINE
IZ NASLONJAČA
Mladinsko
društvo
Negova je
pripravilo niz adventnih dogodivščin,
pri katerih lahko sodelujete kar iz
domačega naslanjača. Spremljajte
facebook stran Mladinskega društva
Vitez Negova, kjer bodo prav vsak
dan v decembru objavili nekaj
novega. Zvrstilo se bo vse od idej za
izdelavo
prazničnega
okrasja,
izdelavo voščilnic, peke različnih
dobrot, zvočnih posnetkov pravljic,
kot tudi online vadbe in še in še...
Zanimivo in nadvse zabavno.
Podrobnosti najdete na tej povezavi.
TRADICIONALNI BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT GŠGR

Kolektiv GŠGR vas vabi na virtualni
tradicionalni božično-novoletni
koncert GŠGR, kjer učenci z izbrano
glasbo polepšujejo praznične dni.
Prijetno poslušanje želimo.
ZAVOD VITICA - AKTIVNOSTI V
DECEMBRU 2020
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Zavod
Vitica
vabi
k
obisku
decemberskega programa, ki je
prilagojen izrednim okoliščinam.
PRAZNOVANJE
BOŽIČA
IN
SILVESTROVEGA PO SVETU
Potopisno predavanje Brede Dular v
torek, 22. 12. 2020, ob 17.00 preko
spletne aplikacije Zoom.

UTRIP SVOBODE
Likovna dela, ki so jih ustvarili
udeleženci Mini likovne kolonije
Pomurja, so razstavljena v galeriji
Doma kulture Gornja Radgona do
začetka januarja 2021.
Posnetek virtualnega odprtja si lahko
ogledate tukaj.
Do ponovnega odprtja kulturnih
ustanov je razstava na ogled prek
spleta.
Vstopite tukaj.

KNJIGA TUDI RAZVEDRI
JZ Knjižnica Gornja Radgona zopet
omogoča brezkontaktno izposojo
virov in gradiv v vseh svojih enotah.
S
svojimi
programi
povezuje,
spodbuja zdrav življenjski slog in
ponuja
določene
digitalizirane
vsebine. Vstopite tukaj.

MIKLAVŽ, BOŽIČEK IN DEDEK
MRAZ
PRIDEJO TUDI LETOS
S pomočjo Teatra CIZAMO pridejo
dobri decemberski možje tudi letos v
vaš dom. Nekoliko drugače.
Ne skozi dimnik, tudi ne skozi okno
ali vrata, pač pa po spletni aplikaciji
Zoom.
Rezervacija termina.

STANDUP.SI
Izberite si svoj dober odmerek
smeha na spletišču.
Dogodki so predvajani tudi v živo v
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aplikaciji zoom in na facebooku.
Več
podrobnosti na
povezavi
Standup.si.

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

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA DOMAČE

KMEČKA TRŽNICA TOKRAT V
ČETRTEK
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.....
Ta teden bo tržnica zaradi
praznikov obratovala izjemoma v
četrtek, 24. 12. 2020 med 8. in 12.
uro na Trgu svobode (ploščad pred
knjižnico).
KMEČKA TRŽNICA V 2021
Lokalne ponudnike vabimo, da svoje
pridelke in izdelke ponudijo na
stojnicah kmečke tržnice tudi v letu
2021. Več o terminih in prijavi
najdete tukaj.
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.
PREDSTAVITEV LOKALNEGA
PONUDNIKA
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Ekološka kmetija Petida je najbolj
prepoznavna

po

lastnih

ekoloških

lešnikih. Iz njih je izdelano tudi
aromatično lešnikovo olje, bogato z
vitamini skupine B (B1, B6) in E;
vsebuje pa tudi mnoge pomembne
minerale, kot so kalij, kalcij, fosfor,
magnezij in železo. Uporablja se v
prehrani in za nego kože. Razen tega
pa vam spomladi v času pobiranja
omogočamo še samostojno pobiranje
ekoloških jagod.

EKOLOŠKA KMETIJA PETIDA
Petra Peršak Voršič
Kraljevci 42, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
E: ekološka.kmetija.petida@gmail.com
FB: ekološka kmetija petida
M: 031 581 112

Dejavnost:
•
•

Domači pridelki in živila
Sadjarstvo

Blago / storitve:
l

ekološki lešniki v lupini

l

oluščeni ekološki lešniki

l

praženi ekološki lešniki

l

lešnikovo olje

l

jagode

Dostopnost ponudbe:
¡

na sedežu/naslovu ponudnika

¡

na kmečki tržnici

¡

prek spleta

Odpiralni čas: vsak dan med 7. in 18.
uro

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.

LOKALNI PONUDNIKI DOMAČE
HRANE

Povpraševanje po hrani iz kmetij in
neposredno od pridelovalcev se je v
obdobju epidemije koronavirusa
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.
PROSTOFER TUDI V GORNJI
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RADGONI
Občina Gornja Radgona je skupaj z
Zavodom Zlata mreža pristopila k
sodelovanju v projektu »Izboljšanje
trajnostne mobilnosti na socialnem
področju v Občini Gornja Radgona«
in se tako z letošnjim letom vključuje
v projekt PROSTOFER – brezplačni
prevozi za starostnike odslej tudi v
občini Gornja Radgona. Pričetek
izvajanja prevozov se bo pričel z 2.
11. 2020.
Klicni center za rezervacije prevozov
je aktiven vsak delovnik med 8.00
uro in 18.00 uro na brezplačni
telefonski številki 080 10 10.
Občina poziva tudi prostovoljce, da
se pridružijo projektu in postanejo
Prostofer!
S srcem na poti.
ODKRIVAJMO S KLOPOTCEM
Z mobilno aplikacijo Klopotec, ki so
jo razvili v okviru projekta Glamur,
lahko odkrijete lokalne ponudnike
hrane, vina ter drugih izdelkov v vaši
neposredni bližini na območju LAS
Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih
goric. Žepni vodnik na vašem
telefonu.
SPLETNI SEJEM AGRA
Sejem Agra letos izjemoma
poteka preko spleta vse do marca
2021.
Vabljeni k obisku!
Prijavite se lahko tukaj.

PRAZNIČNA NAGRADNA IGRA
VISIT POMURJE
<!--[endif]-->Potegujte se za čudovite

nagrade pomurskih destinacij in
ponudnikov: brezplačne vstopnice,
nočitve, ogledi, najemi koles, paketi
domačih dobrot in še mnogo več!
Več informacij o nagradni igri najdete
na njihovi facebook strani.
Nagradna igra traja do konca leta,
31. 12. 2020, do polnoči, nagrajenci
bodo znani v prvih dneh novega leta!
Tukaj si lahko preberete pravila in
pogoje nagradne igre.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SODELOVANJE

BLIŽA SE ČAS OBDAROVANJ
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in priložnost, da smo del okolju
prijazne akcije »Obdarujem, lokalno
nakupujem«, ki jo pripravlja Zavod
Rastišče - poligon za zelene ideje.
Namen akcije je ljudi spodbuditi naj
letošnja božična darila kupujejo pri
lokalnih ustvarjalcih in ponudnikih
storitev.
Podprimo domače ponudnike in
svoje
najbližje
presenetimo
z
drobnimi pozornostmi za negovanje
medsebojnih stikov.
Za več informacij in za sodelovanje v
akciji pišite na: info@rastisce.si

ZGODBA IZ NAŠE ULICE
Letošnja zima, zlasti adventni 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.

MOBILNA APLIKACIJA 24 CITIES
PASS
Nova brezplačna mobilna aplikacija
za nepozabna doživetja. Več o
aplikaciji lahko najdete na njihovi
spletni strani.

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.

URBANA POT OB MURI
Za posamične sprehajalce je sedaj
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poleg mestnega parka odprta tudi
sprehajalna pot ob Muri od Mosta
prijateljstva do Lisjakove struge. Iz
mesta v gozd mimo številnih
zanimivosti.

MUZEJ ŠPITAL DOSTOPEN V
AUDIO OBLIKI
Malo drugače vas tokrat z audio
vodnikom vabimo v muzej Špital.
Vstopite tukaj.

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.

MOJE MESTO RADGONA
Vabljeni k ogledu Moje mesto
Radgona v izvedbi Take Nine
Orchestra in Brez milosti!

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE NA
SPLETU
Na
spletni
strani
najstarejše
slovenske muzejske institucije, ki bo
prihodnje leto beležila 100 let, si
lahko virtualno ogledate mnoge
zanimive pretekle in aktualne
razstave. Brezplačno vstopite tukaj.

ZDAJ JE PRILOŽNOST
ZA SPLETNO UČENJE
RURITAGE WEBINARJI
Nekaj za vse, ki vas zanima
trajnostni in gospodarski razvoj
podeželja.
FILMSKe-NOVICE JSKD
Spet smo zaprti, ampak se ne damo!
S korono je prišla nova runda
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KoronaFESTfulFejstFilma. Kaj ste
ustvarili v prvem delu korone, si
lahko ogledate v šestih oddajah na
našem youtube kanalu in ne
dvomim, da bodo filmi druge runde
vsaj tako pronicljivi, zabavni in
presenetljivi, kot v prvi.
Ker vemo, da ste se do zdaj že
zaljubili v ZOOM, smo za vas
pripravili še nekaj zelo zanimivih
delavnic - delavnico animiranega
filma, delavnico dokumentarnega
filma
in
delavnico
filmske
nadgradnje literarnega besedila.
Sodelujete v našem mednarodnem
projektu Razglednice od doma ter si
oglejte kakšen zares dober film!
Z vami je JSKD.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE
" Kdor hoče, temu ni nič težko,
kdor noče, vse."
(slovenski pregovor)

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

Facebook

Instagram

Website
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