PREDSTAVITEV PROJEKTNIH REZULTATOV

GARKELJ

O projektu
Vsaka gospodinja na podeželju je imela nekoč ob hiši kmečki ali podeželski
vrt (garkelj, garteljc), v katerem je gojila začimbe, zdravilne rastline, nekaj
zelenjave in cvetje, predvsem trajnice, enoletnice in kak cvetoči grm. S tem
cvetjem je bilo povezanih tudi mnogo običajev: od krašenja cerkva in kapelic
do uporabe cvetja za okraševanje praznične mize. Z garklji je zato povezano
mnogo znanja o gojenju rastlin in cvetličenju, ki se s spremembami v družbi
izgublja, enako kot rastlinski material, saj se izgublja stari sortiment, ki je bil
enostaven za vrtnarsko vzdrževanje in katerega cvetje je dobro držalo v vazi.

Poslanstvo
Krajine podeželja v Sloveniji so tiste, ki
odražajo najdaljšo razvojno
kontinuiteto, zato predstavljajo
zakladnico naše identitete in hkrati
tradicionalne raznolikosti.
Eden takih elementov podeželske
identitete, ki je v izginjanju, je gojenje
cvetja v garkljih.
Z operacijo Garkelj sta partnerja
Arboretum Volčji Potok ter Javni zavod
Bogenšperk okrepila zavedanje o
pomenu tega dela podeželske kulture
ter ga z različnimi aktivnostmi
promovirala in ciljno javnost osvestila,
da gre za znanja in tradicijo, ki jo velja
ohranjati.

Cilji
Izboljšanje urejenosti podeželskega
okolja in urbanih območij.
Izboljšanje biotske in krajinske
raznovrstnosti.
Izboljšanje znanj in kompetenc
podeželskih akterjev.
Izboljšanje socialnega kapitala.

Glavne dejavnosti za
doseganje ciljev
Raziskovanje oz. pridobivanje informacij o garkljih in rastlinah, ki so jih v
njih gojili nekoč.
Vzpostavitev dveh vrtov, opremljenih z interdisciplinarno razstavo na 32
panojih.
Vzpostavitev vrta za vzgojo rastlin (Arboretum Volčji Potok).
Izvedba brezplačnih kreativnih delavnic aranžiranja cvetja.
Udeležba na sejmih.
Potujoča razstava.
Izvedba predstavitev projekta.
Oblikovanje promocijskega materiala (brošura, zgibanka).
Promocijske dejavnosti (novinarska konferenca, družabna omrežja,
lokalni časniki in radio).

Rezultati
Dva nova vrtova, garklja.
Prenos znanj o gojenju rastlin in
cvetličenju.
Večji interes za gojenje cvetlic.
Ozaveščanje o pomembnosti
ohranjanja starejših sort rastlin.
Izboljšanje urejenosti podeželskega
okolja na gradu Bogenšperk.
Razširitev ponudbe v Arboretumu
Volčji Potok.

Ogledni
vrtovi

V Arboretumu Volčji Potok in na gradu Bogenšperk smo
uredili ogledne vrtove, namenjene obiskovalcem. Zasajeni
so z rastlinami nekdanjega podeželskega vrta. Cvetlice so
označene s QR tablicami in obiskovalcem omogočajo, da se
s pomočjo pametnih telefonov poučijo o njihovih
značilnostih.

Ogledni vrt
Arboretum Volčji Potok
Ogledni vrt (80 m²) se nahaja ob pristavi, kjer je
umeščena tudi razstava Cvetoča pot Marije Auersperg
Attems. V vrt je Arboretum zasadil rastline, ki
obiskovalcem zbujajo nostalgijo, saj so bile te rastline
včasih zelo pogoste na vrtovih.

Ob njem smo zasadili vrt za vzgojo rastlin (200 m²),
namenjenih za izvedbo kreativnih delavnic. Vrt je zgled
zasaditve, ki mu lahko posamezniki sledijo pri
načrtovanju svojega (kmečkega) vrta. Nahaja se naprej
od otroškega igrišča pri kašči.
Oba vrtova sta dostopna vsem obiskovalcem
Arboretuma, ki ga letno obišče nad 180.000 obiskovalcev.
Predvsem ljubiteljem cvetlične kulture podeželja ter
članom društev, župnij, ki bodo znanje o gojenju rastlin
uporabili na svojih vrtovih.
V juniju 2022 smo izvedli voden ogled po oglednem vrtu v
Arboretumu. Glavna nit so bile vrtnice. Vodenja se je
udeležilo 25 obiskovalcev (iz območja LAS Srce Slovenije
in ranljivih skupin). To je bila odlična priložnost za
predstavitev in osvežitev zanimanja za rastline iz garkljev.

Ogledni vrt
na gradu Bogenšperk
Ogledni vrt (80 m²) se nahaja izven obzidja gradu
Bogenšperk, urejen je na južni terasi.
Z njegovo vzpostavitvijo smo poskrbeli za izboljšanje
urejenosti podeželskega okolja ter biotske in krajinske
raznovrstnosti.

V času operacije je vzdrževanje vrta potekalo pod
strokovnim nadzorom Arboretuma Volčji Potok, z njihovo
pomočjo se je za vzdrževanje usposobil tudi zaposleni iz
JZ Bogenšperk. Strokovnjaki so nadzorovali tudi
namestitev tablic s QR kodami.
Na vrtu so zasajene cvetlice, ki jih danes razumemo kot
cvetje s podeželskega, kmečkega vrta. Tako z njim
ohranjamo in oživljamo znanja in tradicijo okrasnih vrtov
ob hišah in z njimi povezane običaje.
V letošnjem letu smo tudi na gradu Bogenšperk
obiskovalce večkrat javno povabili k ogledu vrta, najbolj
množično so se povabilu odzvali 24. septembra, ko se je
na gradu začel in končal Valvasorjev pohod.
Informacijsko točko s podatki o projektu LAS Garkelj in vrt
si je ogledala vsaj polovica od skupaj 80 pohodnikov,
med cvetlicami pa so se sprehodili tudi ostali obiskovalci.

Razstava Cvetoča pot
grofice Marije Auersperg
Attems
V okviru projekta smo pripravili dve stalni in potujočo
razstavo o življenju in delu slikarke grofice Marije
Auersperg Attems. Stalna razstava obsega 32 panojev z
veliko slikovnega materiala, tekst je v slovenskem in
angleškem jeziku. Avtor razstave je Matjaž Mastnak,
urednica razstave pa Mateja Račevski iz Arboretuma
Volčji Potok.

Z razstavo smo razširili sodelovanje z drugimi
ustanovami ter pripravili interdisciplinarni projekt, ki je
zanimiv za strokovno in splošno javnost. To nam je
uspelo s povezovanjem znanj s področja umetnostne
zgodovine, vrtnoarhitekturne in stavbne dediščine ter
hortikulture.
Izsledke iz življenja Marije Auersperg Attems smo skupaj z
reprodukcijami njenih likovnih stvaritev oblikovali v
razstavo in jo poimenovali Cvetoča pot grofice Marije
Auersperg Attems. Razstavi sta postavljeni v Arboretumu
Volčji Potok in na gradu Bogenšperk.
Oblikovali pa smo tudi potujočo razstavo, ki se seli po
slovenskih knjižnicah in muzejih. Do konca septembra so
si jo obiskovalci lahko ogledali v Knjižnici Litija, Šmartno
pri Litiji in v Knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku.
Razstava bo oktobra nadaljevala pot v Posavskem
muzeju Brežice.

Kreativne delavnice

V obdobju trajanja projekta smo izvedli 4 delavnice aranžiranja cvetja in prek njih
neposredno izobrazili 60 ljudi, kako izdelovati cvetlične aranžmaje. Večina teh prihaja iz
opredeljenih ranljivih skupin. Znanja je udeleženim prenašala priznana floristka dr.
Sabina Šegula, ki ob nekaterih priložnostih krasi Vatikansko baziliko sv. Petra. Pridružile so
se nam tudi krasilke iz različnih župnij, ki so nato nova znanja prenesla v svoje župnije.
Organizirali in izvedli smo štiri brezplačne kreativne delavnice, in sicer delavnico
ocvetličenja sakralnih objektov (5. 6. 2021) izdelovanja nagrobnih aranžmajev (2. 10.
2021), izdelovanje namiznih cvetličnih aranžmajev (18. 8. 2022) in izdelovanje jesenskih
šopkov (27. 9. 2022).

Sejemske predstavitve
Predstavniki ranljivih skupin, ki jim je projekt najbolj namenjen, so se z garklji in cvetlično
kulturo podeželja seznanili tudi na sejmih ter prek informativne zgibanke, ki je
pospremila vsako sejemsko predstavitev. Udeležili smo se sejmov: Parada učenja v Litiji
(25. 5. 2022), na festivalu Medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija (23. 9. 2022) in ob
zaključku Valvasorjevega pohoda na gradu Bogenšperk (24. 9. 2022).

Zloženka
V okviru projekta smo junija 2021 izdali
zloženko Cvetlična kultura podeželja,
katere namen je različno populacijo
informirati o projektu in vzpodbuditi
zanimanje za garklje ter kulturno
dediščino.
V zloženki so predstavljene najbolj
značilne rastline, ki so včasih rastle v
garkljih. Predstavljeni so tudi garklji
oziroma kmečki vrtovi. Zapisana je
pobuda "posadite in delite", kot je
veljalo nekoč, ko so rastline "potovale"
po vrtovih.
Zloženka vsebuje tudi osnovne
informacije o projektu.

Publikacija
Sprehod
po garklju

V okviru projekta smo izdali tudi publikacijo Sprehod po
garklju. Publikacija je nastala v želji, da se tudi s pisano
besedo ohrani spomin na znanja in tradicijo okrasnih
vrtov ob hišah in z njimi povezane običaje, ki jih hitri
tempo življenja vse bolj odrinja v pozabo.

Promocija
Tekom projekta smo skrbeli za promocijo in o projektu objavljali novice na spletnih
straneh www.arboretum.si in www.bogensperk.si, na družbenih omrežjih Arboretuma in
JZ Bogenšperk (Facebook in Instagram) ter povezanih spletnih straneh sodelujočih v
projektu. Z različnimi objavami, lastnimi in plačljivimi, smo spodbujali k obisku delavnic,
ogledu razstav in vrtov ter predstavili vsebino projekta.

Sodelovanja

Preko operacije sta se povezala Arboretum Volčji Potok in Javni zavod Bogenšperk, ki
prej nista sodelovala. Tekom izvajanja operacije smo se povezali tudi z dvema aktivoma
kmečkih žena iz območja Las srce Slovenije, dvema knjižnicama ter eno župnijo.
S sodelovanjem smo združili različna znanja s področij dediščine, hortikulture in
cvetličarstva, umetnostne zgodovine, krajinske arhitekture in jih na dostopen način
podajali prebivalcem podeželja, ki bodo znanja prenašali naprej.
Preko ustvarjanja mrež in krepitve socialnega kapitala smo z novimi vsebinami in
vplivom na zavedanje o garkljih kot kulturni dediščini podeželja, prispevali k večjemu
ocvetličevanju okolic hiš. To bo imelo pozitivni vpliv tudi na naravo.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Šmartno pri Litiji, 30. 9. 2022

