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SLOVENEC LETA 2013

Ljudje z velikim srcem
na čateškem odru
Zmagovalca akcije bomo razglasili 31. januaija
na velikem koncertu v Termah Čatež

Tomaž Bukovec

Pravijo, da morajo veliki praznovati
skupaj, in tako smo zadnji hip spremenili

dinamiko letošnje razglasitve
Slovenca leta 2013. Leto 2014 bo namreč

tudi v znamenju 45 let Tofovega
Butika. Praznovanje tega jubileja

bomo začeli na velikem koncertu
Slovenec leta 2013 v Termah Čatež,
v petek, 31. januarja 2014. Zadnje
novice glede izbora pa so: spletno
glasovanje na naslovu http://slovenecleta.

dnevnik. si/ je vse bolj vroče,

glasovanje pa bomo zaradi spremenjenega

datuma razglasitve podaljšali

do nedelje, 26. januarja.
Mi pa nadaljujemo predstavitev naših

kandidatov. Uspehi Ahmeda Pašiča,

dr. antropologije, pisatelja in
vodje civilne pobude Ejga za lepše
Jesenice, so na Jesenicah na daleč vidni.

Akcija je v nekaj mesecih postala
gibanje, ki temelji na samoorganiziranju

in medsebojni pomoči, kajti
kot pravi Pašič, si moramo v krizi še

toliko bolj pomagati med seboj.
Začeli so z barvanjem košarkarskih
košev, urejanjem otroških igrišč, plotov

in ograj. Nadaljevali so z akcijo
urejanja oziroma skoraj oživitve železniške

postaje na Jesenicah, v kar
so na njihovo pobudo tudi Slovenske

železnice vložile znatna sredstva.

Osnova akcije Ejga - za lepše
Jesenice je povezovanje prek facebooka

in se hitro širi, ker pa smo jo
predstavili že konec lanskega decembra,

poglejmo samo nekaj po¬

datkov o glavnem akterju gibanja,
37letnem dr. Ahmedu Pašiču. Na

Jesenice

so se preselili že Pašičevi stari
starši, s sestro Falilo sta otroka druge
generacije migrantov iz Bosne in
Hercegovine; in da ne bo dvomov,
Ahmed ima slovensko državljanstvo.

Do zdaj je napisal štiri knjige, v
katerih je obravnaval različna

področja,

povezana z islamom v Sloveniji
in tudi Evropi, tesno pa je povezan
tudi s Posočjem in je bil po izidu

knjige Bošnjaki na soški fronti
(2007) tudi pobudnik postavitve
spomenika na vojaškem pokopališču

v Logu pod Mangartom. Poročen
je z Malezijko, ki jo je spoznal prek
spleta; sprva sta živela v Singapurju
in imata dva otroka, letos spomladi
pa sta se preselila nazaj na Jesenice
iz enostavnega razloga - ker je Ahmed

preveč pogrešal svoj rojstni kraj.
In tako se je le nekaj dni pozneje rodila

pobuda Ejga za lepše Jesenice.

Da gre življenje naprej
»Nekateri potrebujejo bergle, drugi
invalidski voziček, tretji pa osebne
pomočnike. In za to, da gre z njihovo
pomočjo življenje kolikor toliko mirno

naprej, da je mogoče še delati in
ustvarjati, je najboljši dokaz Barbara
Pešut. Gospa, ki je letos za pesem To
so te reči (v

izvedbi Mance Špik) dobila

nagrado za najboljše besedilo na
Slovenski popevki 2013, je napisala

bralka iz Ljubljane, ki jo je predlagala

za nominacijo predvsem kot
promotorko osebne asistence. Barbara

Pešut je slovensko zabavno

glasbo zaznamovala z besedili. Študirala

je geografijo, diplomirala iz
hispanistike, njeno zadnje delovno
mesto pa je bilo delo učiteljice glasbe
na osnovni šoli Horjul. Glasbeno pot
je začela kot klaviaturistka v skupini
U' redu, bila je članica vokalne skupine

Katice, zborovodkinja, skladateljica,

pisanje besedil pa je bilo in je še

vedno njena prva ljubezen, tudi zato,
ker je na tem področju dosegla največ.

Saj se še spomnite pesmi Samo
ljubezen in skupine Sestre?

Piše za različne izvajalce (Nino Pušlar,

Manco Špik, Špelo Grošelj, Tino
G. leta 2009 je izdala erotično
pesniško zbirko PREJ/POTEM, še

pred tem pa pod psevdonimom leta
2005 tudi erotični roman. Ob vsem
tem jo lahko srečate kot avtorico v
različnih kolumnah v slovenskih časopisih.

In seveda, Barbara je tudi
žena velikega Roberta Pešuta - Magnifica.

Zakaj je njeno nagrajeno besedilo na
Slovenski popevki tako pomembno?

Ker ne govori le o solzah, ki
umivajo srce, pripoveduje o tem, da
so reči, ki jih ni mogoče kupiti Ta
nagrada je tudi potrditev pomena
osebne asistence, kajti Barbara ima
že dve leti svojo osebno asistentko.
Ne tajnice ali česa podobnega, ampak

pomoč pri opravljanju različnih
opravil.

Milostna do sebe
Barbara je pred približno 20 leti izvedela,

da ima multiplo sklerozo.
Bolezen je počasi napredovala, tako
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Ahmed Pašič je vodja civilne
pobude Ejga - za lepše
Jesenice.

Barbara Pešut je slovensko
zabavno glasbo temeljito
zaznamovala z besedili.

da danes potrebuje osebno asistentko.

S svojimi besedili in prepoznavnostjo
lahko veliko ponudi za promoviranje

osebne asistence, ki je žal
področje pomoči invalidom, ki se zakonsko

ureja že vrsto let, še vedno
pa ni rešeno, in to kljub številnim argumentom

za. Prva leta o svoji bolezni
ni govorila, kajti težko je priznati

sebi in drugim, da nečesa ne moreš

Nekoč je rekla: »Zdaj, ko
imam asistenco, je krenilo na boljše,
veliko delam, tudi do sebe sem postala

bolj milostna. Prej, ko nisem
imela asistence, sem se počutila kot
breme. Ne samo sama sebi, ampak
tudi vsem okoli sebe. Zdaj je to drugače.

Pravi, da o bolezni ni spregovorila
zaradi občutka dolžnosti zaradi svoje
prepoznavnosti, ampak kot povsem

navaden človek, neznan invalid,
navaden zemljan. »Ki pa ima veliko
povedati. Osebni asistent pomaga
pri delih, ki jih hočem opravljati sama,

a jih ne zmorem. Nega, oblačenje,

slačenje, make up, priprava

hrane, vožnja z mojim vozilom v naravo,

vmesto, atelje, na sestanek, kavo,

kinopredstavo, razstavo Teh
dejavnosti, ki jih dnevno opravlja, se
ne da strniti v en stavek. So pa lepe.

Barbara praviloma dela v ateljeju v
Ljubljani, posebni izzivi pa ji predstavljajo

končni roki, »ki jih nadvse
ljubim, saj mi omogočajo, da se aktiviram

in realiziram brez obžalovanja
in predolgega razmisleka«.
»Všeč mi je, ker si mi dovolu, da poleg

tebe lohk tud slečem tvoje srce,

pravite v eni svojih pesmi. Ste optimistka?

»Najraje se držim nasvetov starih
staršev. Stara mama mi je vedno

govorila:

'Barbi, če ti bo kdo kdaj rekel:
Punčka, pejt sem, ti bom dal bombončka,

glej, da ne boš šla!' Zase ne
bi rekla, da sem optimistka, nisem
niti neumna, lastnost, ki me dela lepo

in svežo, je naivnost. Rada sem
taka, prija mi. To je ustvarjalna kombinacija:

pamet in naivnost.
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Nominiranci za Slovenca leta 2013

Aleksander Doplihar, vodja ambulante za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja
Pro Bono.

Geza Erniša, škof slovenske Evangeličanske cerkve, ki je med ljudmi vedno delil

prijaznost, složnost in zaupanje.
Dušana Findeisen, pobudnica ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki

je najboljši dokaz za to, da se življenje po upokojitvi ne konča.

Toni Gašperič, pisatelj, pesnik, komedijant. Dobitnik Ježkove nagrade za življenjsko

delo. Izvirni satirik z blagohotnimi bodicami.
Davorin Maglica, policist ki je samo v enem letu rešil vsaj štiri življenja.
Lucija Mlinaric, najboljša slovenska kotalkarica, nominirana zaradi življenjskega
optimizma.
Ahmed Pašič, vodja civilne pobude Ejga - za lepše Jesenice, akcije, ki temelji na

samooiganiziranju in medsebojni pomoči.
Stanko Pušenjak, ginekolog in porodničar. Kot prostovoljec deluje tudi kot moderator

na spletnem forumu Med. over. net.

Barbara Pešut, avtorica besedil, promotorka osebne asistence. Dobitnica nagrade
za najboljše besedilo na Slovenski popevki 2013.
Helena Žigon, 85letna rekreativna tekačica.

fj LEKARNA LJUBLJANA^ Sponzor izbora Slovenec leta

zvesta vašemu zdravju

GLASOVNICA SLOVENEC LETA 2013
Glasujem za

Ime in priimek:

Naslov:.

Poštna številka in kraj:

Telefonska št. g

Podpis:

Vsak teden bomo izžrebali 20 glasovalcev in jim poslali zbirko Nikinih zgodb.

S podpisom soglašate, da Dnevnik, d. d. do vašega preklica z namenom neposrednega trženja vzpostavi,

vzdržuje in upravlja vaše osebne podatke. Družba zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom

o varstvu osebnih podatkov (ZVOP -1-UPB1, Ur. 1. RS, št. 94/2007).

Glasovnico do 17. januarja 2014 pošljite na naslov: Nedeljski dnevnik,

p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Slovenec leta 2013«.
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