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Praznični mesec
Z LETOŠNJIMI DARILI POMAGAJMO SLOVENSKIM USTVARJALCEM

Čas je za spremembo
nakupovalnih navad
Tisti, ki se odločijo pobrskati po domači ponudbi, najdejo marsikaj

Lesena figurica babice in dedka, izdelana po fotografijah, je le eno
od unikatnih daril slovenskih ustvarjalk.

Namesto na Linhartovem sejmu lahko Radovljičani in drugi izdelke
lokalnih ustvarjalcev naročijo virtualno, prek spletne strani, na
kateri so zbrani. / foto: Boris Pretnar

4Miha Istenič:
»V Sloveniji trenutno veliko
pridelovalcev vina teče zad-
nji krog. Cilj je priti do ob-
dobja, ko bodo lahko ponov-
no normalno delali. Zato je
plemenito, da jim do tega ci-
lja pomagamo ter za darila in
za na praznično mizo izbere-
mo dobrote, ki jih predano
pridelujejo na naši zemlji.«

Meta Černoga

Bliža se čas prazničnih nakupov, in
če smo še lani lahko zapravljali po
trgovinah ter se pasli po božičnih
stojnicah, je letos vse drugače. A to
še ni razlog, da bi opustili našo lepo
navado obdarovanja, le spremeni-
mo jo lahko. Letos, ko je zaradi
epidemije prizadeto naše gospodar-
stvo in z njim tudi domači proizva-
jalci in ustvarjalci, je morda prilož-
nost, da stopimo iz svojih okvirov in
jim na tak način pomagamo.
Tako v nekaterih slovenskih mestih
čez poletje in jesen niso spali, zave-
dali so se možnosti, da letošnji bo-
žično-novoletni prazniki ne bodo
enaki, ter se prilagodili razmeram.
Tako so v Turizmu Radovljica za-
vihali rokave in oblikovali res upo-
rabno spletno stran, na kateri lahko
obiskovalci vsaj virtualno doživijo
praznično decembrsko vzdušje.
Ker letošnji ukrepi verjetno ne bodo
dovolili izvedbe rokodelskega sej-
ma na Linhartovem trgu, so v Turiz-
mu Radovljica na drugačen način
povezali radovljiške ustvarjalce. Na
njihovi spletni strani www.radol-
ca.si z idejami za decembrska darila
predstavljajo lokalne umetnike in
rokodelce, ki dokazujejo, da je Ra-
dol'ca izjemna dežela zelo ustvar-
jalnih ljudi. Tako na njihovi strani
lahko najdemo zanimive kerami-
čarske izdelke, unikatne copate,
ženske torbice in druge usnjene in
podobne izdelke ter še marsikaj
primernega za božično darilo.
»Projekt je zaživel 1. decembra in
lahko rečem, da so bili ustvarjalci
izredno veseli te pobude, kakšen bo
odziv in kako bo stran zaživela, pa
bomo še videli. Za zdaj kaže zelo
dobro,« nam je dejala Blanka Gra-
šič iz Turizma in kulture Radovljica
ter dodala, da so ta projekt vzposta-
vili prav z namenom, da podprejo
lokalne pridelovalce in ustvarjalce.
Sodelujejo tudi z Okusi Radol'ce,
kjer so na enem mestu zbrali vse
lokalne gostilne, pivovarje in druge,
ki ponujajo gastronomske užitke.

Kupujmo lokalne izdelke
Na družbenih omrežjih je zaživela
tudi pobuda Wolflow, zbirke vsebin
za novo generacijo, kjer se sprašuje -
jo, koliko ponudnikov daril, ki jih
po navadi obiskujemo oziroma pri
njih kupujemo, ponuja lokalne iz-
delke, lokalne sestavine, lokalne ar-
tikle ali pa jih vsaj izdelujejo doma-
če roke.
»V Sloveniji imamo namreč poleg
izredno nadarjenih športnikov tudi
kopico izredno unikatnih, inovativ-
nih, uporabnih izdelkov, ki jih ustva-
rijo naši sosedje, prijatelji, znanci …
Kadar nam narava ponagaja, smo v
Sloveniji že pokazali, da znamo sto-
piti skupaj in pomagati drug druge-
mu. Letošnje leto je za gospodarstvo
izziv. Na tej točki se ne bomo pogla-
bljali v politične odločitve, v to, kaj je
prav. Energijo in vašo pozornost bi
rada usmerila v tisto, kar lahko nare-

dimo,« pravi Špela Kastelec in vabi,
da sprejmete enega od Wolflowih
decembrskih izzivov in letos iz do-
mačega naslonjača nakupujete lo-
kalne proizvode. »Ne glede na to, ali
nam bo zdravstvena situacija v drža-
vi dovolila obiske velikih nakupo-
valnih središč ali ne, je morda ravno
letos čas za spremembo. Spremem-
bo, s katero bomo ovrgli stare nava-
de. Če si postavimo za trenutek
ogledalo, vemo, da za Slovence
velja, da nismo najbolj navdušeni, če
ima naš sosed več kot mi. Ta mit se je
kar zakoreninil, letošnji praznični
duh pa naj bo usmerjen v njegovo
preobrazbo. Odprimo srca in brez
zavisti zadihajmo v skupnosti.
Pripravite si torej domače kuhano
vino, toplo kavico ali čaj ter se
podajte v nakupovanje po spletu,
kjer vam lokalni ustvarjalci ponuja-
mo vse, od nakita, ur, copat, lesenih
in keramičnih gospodinjskih pripo-
močkov, domačih čajev, marmelad,
potice, otroških odejic, kapic in
igrač. Tudi knjiga je čudovito darilo
in v Sloveniji imamo kopico dobrih
piscev tako otroške kot odrasle lite-
rature. Izbire je ogromno in verje-
mite mi, da boste izstopali, če boste
podarili nekaj, kar je narejeno z
ljubeznijo in srcem, sploh v teh
časih, ko hrepenimo po bližini in
toplini.«
Ena od ustvarjalk, ki se predstavlja
na spletni strani Turizma Radovlji-
ca, je Katja Goljevšček: »Opazila
sem, da po družbenih omrežjih kro-
žijo pozivi, naj ljudje letos kupujejo
darila slovenskih ustvarjalcev, kar
se mi zdi izredno lepa ideja. Sloven-
ski ustvarjalci in podjetniki so po
mojih izkušnjah izjemno inovativni
in kakovostni, saj se morajo bojeva-
ti s svetovnimi znamkami, samo ne
sliši in vidi se jih toliko kot uvelja-
vljene znamke, ker se ne promovi-
rajo toliko. Tako da mislim, da je to
priložnost, da ljudje, ki se odločijo
pobrskati po slovenski ponudbi,
odkrijejo izjemno pestro izbiro naj-
različnejših zelo lepih in kakovos-
tnih daril, hkrati pa pomagajo slo-
venskim mini podjetjem in obrtni-
kom v teh časih, ko nam res ni
lahko, pa vseeno kar vztrajamo. Po
mojih izkušnjah se najde vse, kar
dobiš iz tujine, tudi pri nas, večino-
ma bolj kakovostno in z boljšo
celotno izkušnjo, najde pa se tudi
mnogo takega, česar ni nikjer drug-
je na svetu.« Goljevščkova s svojo
mini ekipo izdeluje uniiiqus, perso-
nalizirane lesene figurice, narejene
po fotografijah posameznikov, ki se
jih ne da dobiti nikjer drugje kot v
Sloveniji. Tako lahko izdelajo po
fotografiji figurico na primer babice
in dedka iz lesa ter jo podarijo
vnukom, da bodo v teh časih, ko se
ne smejo videvati, svoje stare starše
lahko stisnili k sebi – pa četudi samo
figurico z njihovo podobo.

Nazdravimo
s slovensko penino
Največkrat si za praznike podarja-
mo steklenice vina ali pa nazdravi-

mo s penino. Zakaj ne bi bila tokrat
slovenska? Naš priznani vinar
Miha Istenič je dejal, da v Sloveniji
trenutno veliko pridelovalcev vina
teče zadnji krog. Cilj je priti do
obdobja, ko bodo lahko ponovno
normalno delali. »Zato je plemeni-
to, da jim do tega cilja pomagamo
ter za darila in za na praznično
mizo izberemo dobrote, ki jih pre-
dano pridelujejo na naši zemlji,« je
pristavil vinar in dodal, da je njiho-
va penina no. 1 na mednarodnem
tekmovanju Proefschrift Wijncon-
cours na Nizozemskem prejela
prestižno nagrado vino leta v kate-
goriji od 15 do 20 evrov, ki je zelo
zahtevna, saj v njej tekmuje največ
prijavljenih penin, njihova penina
rare pa je prejela nominacijo za
vino leta v kategoriji do 20 evrov.
Ko se torej letos odpravljamo po
darila ali jih – kot je še bolj varno –
kupujemo prek spleta, imejmo v
mislih, da s svojim nakupom lahko
pomagamo tudi slovenskim ustvar-
jalcem in podjetnikom. Idej je neš-
teto, le pobrskati je treba. Tokrat
sicer ne v živo, a tudi v virtualnem
svetu se najde marsikaj izvirnega,
t akšnega, kar bo obdarovancu po-
lepšalo praznične dni, obdarovalcu
pa pustilo v srcu pečat, da je opravil
dobro delo in s svojim nakupom
razveselil bližnjega. n

viti svojo kulturo, jim omogočiti
čim lažjo in uspešno integracijo,
in sicer tako, da jih povabimo k
različnim dejavnostim. Ko sem
kot otrok brala knjigo o dečku
iz Afganistana, ki gre v Evropo,
sem ga videla kot nekega junaka
pustolovskega romana, ko pa
sem začela prek Slovenske fi-
lantropije srečevati begunce,
sem ugotovila, da njegova zgod-
ba ni redka. Da imajo skoraj vsi
ti fantje iz Afganistana podobne
in še precej bolj žalostne zgod-
be. Odslej veliko bolj cenim os-
novno udobje, ki ga imamo v ži-
vljenju. Da lahko hodimo v šolo
in nam ni treba razmišljati iz
dneva v dan, kako bomo preži-
veli teden. Dobila pa sem tudi
nekaj dragocenih prijateljev,« je
danes hvaležna za to izkušnjo
Nives.

Družbeno dobro
Da se je odločila pomagati be-
guncem s poučevanjem slovenš-
čine, ni naključje. »Poznavanje
jezika je osnova vsake uspešne
integracije. Jezik je temelj. Drugi
razlog pa je, da se rada učim tudi
sama in o lastnem jeziku se naj-

več naučiš, ko skušaš učiti dru-
gega,« je povedala študentka če-
ščine in nemščine na ljubljanski
filozofski fakulteti, ki pred leti,
ko je začela prostovoljno delo,
ni imela občutka, da bi bilo pro-
stovoljstvo med mladimi živo.
To je pogrešala, zato je povabila
nekaj svojih vrstnikov, da po-
magajo, in povabilo je padlo na
plodna tla.
»Nikoli mi ni bilo težko poma-
gati, to rada delam in sem vese-
la, če mi uspe koga kaj naučiti.
Morda gre za občutek dolžnosti.
To je najmanj, kar lahko naredi-
mo za družbo. Ker te čisto nič
ne stane, a dobiš veliko drago-
cenih izkušenj. Rada bi pripo-
mogla k boljši družbeni stvarno-
sti,« so njene skromne besede.
Tako Kristjan kot Nives želit a,
da bi ljudje občasno pozabili na-
se in na prvo mesto postavili
družbeno delovanje. »Skupaj
smo močnejši. Želim si pred-
vsem veliko srčnosti, upanja in
iskrenosti, da bo med nami čim
več toplih objemov,« so Kristja-
nove želje za prihodnje leto.
»Naša družba je morda postala
preveč individualistična. Nič ni
narobe, da stremiš za nekimi
stvarmi in imaš osebne cilje, a bi
bilo hkrati dobro, da bi bil med
temi cilji tudi kakšen, ki bi po-
menil družbeno dobro,« pa upa
Nives. n

»Nikoli mi ni bilo
težko pomagati,
to rada delam in
sem vesela, če mi
uspe koga kaj
naučiti. Morda gre
za občutek
dolžnosti. To je
najmanj, kar
lahko naredimo za
družbo,« pravi
Nives.
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