
Otroci, veste, da si ptički v zimskem 
času, ko je zunaj vse zmrznjeno in tla 
prekriva snežna odeja, težko najdejo 
hrano? Pomagajte lačnim ptičkom in 
izdelajte LOJNO POGAČO, ki bo prava 
poslastica za ptičke. Naj vam pri tem 
pomaga dedek!

Izdelava lojne pogače je povsem 
preprosta. Koščke loja raztalimo v 
ponvi. Ko je loj raztopljen mu dodamo 
sončnična semena. Za bolj pestro 
ponudbo pa v lojno pogačo lahko 
dodamo tudi, suho sadje, suh sir, kožo 
slanine, krompir ali surove nesoljene 
arašide. Vse naj bo narezano na 
drobne koščke. Pripravljeno mešanico 
vlijemo v manjšo posodo, da se strdi. 
Lojno pogačo stresete iz posodice, 
jo razdrobite v krmilno korito, ali pa jo 
obesimo, da visi.

Miša Pintarič

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA
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29.11.2007 V poznih popoldanskih urah smo se v prostorih CENTRA Grajski vrt 
Boštanj d.o.o. (v nadaljevanju CGVB), sestali predstavniki Skupine za Radensko polje. 
Ta skupina je sestavljena iz strokovnih sodelavcev za Radensko polje, predstavnika 
občine Grosuplje, predstavnikov 4 krajevnih skupnosti: Račna, Mlačevo, Spodnja Slivnica 
in Ilova gora ter projektne skupine CGVB Namen enomesečnih srečanj, ki jih sklicuje 
CGVB je, da v čim večji meri obveščamo predstavnike krajevnih skupnosti o aktivnostih, 
ki tečejo v sklopu ustanavljanja parka. Poleg tega nam predstavniki krajevnih skupnosti 
nudijo tudi veliko pomoč, saj nam svetujejo pri mnogih vprašanjih, kar se tiče ljudi in tudi 
prostora, znotraj njihovih KS. 

• December in januar - KOLEDARJI RADENSKEGA POLJA – Pripravili smo koledar, 
ki naj bi ga dobilo vsako gospodinjstvo na Radenskem polju (KS Mlačevo in KS Račna, 
nekateri zaselki V KS Ilova gora in Spodnja Slivnica). Razdeljevali se bodo prek Pošte 
Slovenije. Tisti, ki ga slučajno ne bi prejeli pa se obrnite na tel. 040 655 796. Koledar 
lahko dobite tudi vsi ostali zainteresirani, če se oglasite na Grajski vrt Boštanj, Veliko 
Mlačevo 59, Grosuplje. 

• 9.1.2007 (sreda) – »PREDNOSTI ŽIVLJENJA LJUDI V PARKU« 4. TEMATSKO 
PREDAVENJE O RADENSKEM POLJU - v prostorih Galerije Grad, Grajskega vrta 
Boštanj, začetek ob 18 uri. Vse informacije lahko dobite na telefonu 040 655 796 in  040 
655 797 ali info@grajski-vrt.si, več na www.radenskopolje.si, ali www.grajski-vrt.si,

• 12.1.2007 (sobota): ŠOLA O VRTU IN RASTLINAH 1. DEL, v prostorih Grajskega 
vrta Boštanj, začetek ob 9 uri. Vse informacije in prijave sprejemamo na telefon 040 655 
795 ali info@grajski-vrt.si, več na www.grajski-vrt.si, 

• 19.1.2007 (sobota): ŠOLA O VRTU IN RASTLINAH 2. DEL, v prostorih Grajskega 
vrta Boštanj, začetek ob 9 uri, prijave na telefon 040 655 795 ali info@grajski-vrt.si, več 
na www.grajski-vrt.si, 

• 17.1. 2007 (četrtek) – Pričetek tečaja »UMETNOST GOJENJA BONSAJEV«. V 
prostorih Grajskega vrta Boštanj. Tečaj je 10 urni. Dvourna srečanja bodo potekala 
vsak torek od 17.1.2007 do 14.2.2007. Natančna ura srečanj bo javljena naknadno. 
Število prostih mest je največ 15. Vse informacije in prijave na telefon 040 655 795 ali 
info@grajski-vrt.si, več na www.grajski-vrt.si.

• Od 21.1.2007 dalje - TEČAJI TUJIH JEZIKOV. Tečaj poslovne angleščine (popoldan-
ski termini), tečaj splošne angleščine (dopoldanski termini), začetni tečaj francoščine 
(popoldanski termin), tečaj nemščine (dopoldanski termini) in tečaj španščine (popol-
danski termin). Tečaji so 60 urni. Potekali bodo v prostorih Grajskega vrta Boštanj. Kan-
didate bomo, na podlagi uvrstitvenega testa, razdelili v različne skupine. Prijave zbiramo 
do 16.1.2007 na telefon 040 655 795 ali info@grajski-vrt.si, več na www.grajski-vrt.si, 

• 8.2.2007 (sobota) – 2. POHOD PO PREŠERNOVI POTI –ob 200 letnici Prešernovega 
prihoda na Kopanj in Radensko polje. Za več informacij se obrnite na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje (01 786 40 28 ali www.kultura.si) ali na Turistično društvo 
Kopanj (ga. Olga Gruden telefon 051-262 707).

KOLEDAR PRIHAJAJOČIH DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

ZELENČKI ZA NAJMLAJŠE
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