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Častna občana 

Srčno neguje čut za sočloveka 
Ivana Šušterš ič s Seničice je šele druga ženska z nazivom častna občanka občine Medvode. Prejela ga je za izjemen prispevek k skrbi za najranljivejše č lane 
skupnosti ter v javno potrditev svojega nesebičnega, predanega in strokovnega dela v korist občanov. 

MAJA B ERTONCELJ 

»Počaščena sem, da sem 
druga ženska z nazivom . 
častna občanka · Medvod. 
Zahvala vsem, ki so mi v tri• 
desetih letih pomagali, da 
sem lahko naredila to, kar 
sem. Predvsem bi se rada 

zahvalila tistim, ki so prišli 
do mene in s kateriqtl smo 
reševali probleme. Hvaležna· 
sem vsem sodelavcem. Veli
ko jih je bilo v teh letih. Brez 
dobre ekipe se ne da narediti 
veliko. Vesela sem, da delajo 
naprej. Hvala predlagatelju 
in komisiji, ki je ugotovila, 

da sem zrela za takšno pri
znanje. Velika hvala mo- · 
jim domaam, še posebej 
možu Jožetu - mojemu taj
niku, šoferju, nosaru ... Ne 
nazadnje hvala Bogu, da mi 

· je dal to možnost, da sem 
lahko danes tukaj,« je po
vedala Ivana Šušteršič, ki je 
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priznanje in naziv za lastno 
občanko Medvod prejela n a 
slavnostni seji obonskega v 
zatetku julija. 

Prostovoljka več kot 
trideset let 

Svojo pot v prostovoljstvo 
je začela pred več kot tre
mi desetletji, ko je kot mati 
štirih otrok, sicer pravni
ca po poklicu, izpolnila po
goje za upokojitev in iska
la nove obveznosti. Udele
žila se je semestra študija 
dobrodelnosti in odpotova
la na tritedensko izobraže
vanje v Francijo. Že več kot 

_ trideset let je sinonim za ka
ritativne dejavnosti v oba.ni 
Medvode in širše. Leta 1991 
je ustanovila Župnijsko ka
ritas Preska, ki je bila prva 
na današnjem območju ob
čine Medvode. Prav tako je 
bila pomembna pobudni
ca za ustanovitev izpostav 
Karitas v drugih župnijah v 
oboru. Med drugim je bila 
tudi ustanovna članica slo
venskega društva Unicef. 
Njena želja pomagati dru
gim seje v vseh teh letih re
alizirala na različne načine. 

S svojim bogatim pravnim 
znanjem in dolgoletnimi iz
kušnjami karitativno pos
lanstvo še vedno uspešno 
opravlja tudi v okviru Ško
fijske karitas Ljubljana in 
Slovenske karitas ter ne le 
na nivoju Župnijske karitas 
Preska, ki jo je uspešno vo
dila vse do leta 2021. Na Slo
~enski karitas je sodelovala 
vse od začetka, najprej kot 
pravna pomoč pri vzposta
vljanju delovanja in kasneje 
pri zagotavljanju komun za 
zasvojene. Velja za pionir
ko na področju brezplačne
ga pravnega svetovanja lju
dem v stiski. Pri svojem delu 
je strokovno in povezovalno 
sodelovala s š tevilnimi usta
novami s področja socialne
ga varstva. Po občini je opa
ziti tudi sledi n jene skrbi za 
generacijo v tretjem življenj
skem obdobju. 

Ivano Šušteršič najbolje 
opisujejo besede: pozitiv
nost, predanost in sočutje, 
n jeni vrlini pa sta med dru
gim osebni stik in posluša
nje. Celotna Slovenija je že 
večkrat · prepoznala · sado
ve njenega dela. Leta 2007 

V razvoju občine pustil pečat 

je bila v akciji Ljudje odpr
tih rok nominirana za dob
rotnico leta. Leta 2019 ji je 
predsednik Republike Slo
venije Borut Pahor podelil 
najvišjo državno nagrado za 
izjemne dosežke na podro
čju prostovoljstva, n jegove 
promocije in razvoja. Zelo 
lju bo ji je priznanje, lci ga je 
prejela za dolgoletno delo v 
Karitasu. 

Po svojih močeh ostaja 
aktivna 

če je ob upokojitvi iska
la nove izzive, da bi naredi
la kaj dobrega, je sedaj spre
hojeno potjo zadovoljna. 
»Če kdo pokliče, me vpra
ša za pomoč, mi zaigra srce 
in se takoj odzovem. Po svo
jih močeh in glede na potre
be bom ostala aktivna. Lju
di, ki so potrebni pomoči, je 
veliko. Ljudje me poznajo po 
mojih delih. To šteje,« je še 
dejala Ivana Šušteršič, lsi se 
je rodila pred drugo svetov
no vojno v Nišu v Srbiji star
šema Slovencema. čut za 
sočloveka ji je bil položen v 
zibelko in ga je vsa leta srč
no negovala. 

Dušan Brekič je novi častni občan Občine Medvode. V _njenem razvoju je pustil neizbrisen pečat. Družbeno odgovoren je bil že kot najstnik. 

MAJA B ERTONCELJ 

Dušan Brekič je doma v 
Goričanah. Rodil se je leta 
1939 v Dalmaciji, blizu Za
dra. že kot najstnik je bil 
družbeno odgovoren in se 
udeležil petih mladinskih 
delovnih brigad. Šolal se je 
v Ljubljani, kjer je leta 1963 
diplomiral na Ekonom
ski fakulteti ter kot ekono
m ist večino delovne dobe 

ustanovitvi novih krajev
nih skupnosti za predse
dnika sveta Krajevne skup
nosti Vaše - Goričane in 
kasneje Skupnosti · krajev
nih skupnosti Medvode. V 

. letih od 1981 do 1985, ko 
je bil predsednik Izvršne
ga sveta Občine Ljublja
na Šiška, so Medvode dobi
le novo _osnovno šolo, vrtec, 
zdravstveni dom in še ne
kaj manjših objektov iz pro-

»Priznanje mi p o me ni ogromno, je priznanje tudi 

vsem tistim, ki so toliko let na raznih področjih 
nesebično sodelovali z mano. Vodi me želja s toriti 

n ekaj dobrega, koristnega. Kolikor mi bo zdravje 
dopuščalo, bom še naprej aktiven, še posebej v 

planinstvu , da starejšim pokažem , kaj vse ima 

Slovenija.« 

delal na vodilnih položa
jih v gospodarstvu in politi
ki. Kljub odgovornemu po
klicnemu delu pa je vedno 
našel čas tudi za širšo druž
beno aktivnost. 

V Medvode je prišel leta 
1974. Izvoljen je bil za 
predsednika sveta Krajev
ne skupnosti Medvode, po 

jekta Samoprispevek v Lju
bljani. Zgrajena je bila tudi 
nova policijska postaja. Pri 
vseh teh investicijah je ak
tivno sodeloval. Po njegovi 
zaslugi je kmalu po odprtju 
gorenjske avtoceste asfaltno 
prevleko dobila tudi cesta od 
Medvod do Stanežič. Poma
gal je številnim medvoškim 
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podjetnikom in kmetijcem, 
bil član nadzornega sveta 
LPP, en mandat pa tudi di
rektor Tovarne celuloze in 
papirja Goričane. Po usta
novitvi Občine Medvode je 
bil izvol jen za člana občin
skega sveta ter bil vseskozi 

aktiven član sveta in njego
vih organov. Med drugim je 
postal tudi medvoški arbi
ter v Komisiji za razdelitev 
premoženja bivših ljubljan
skih občin. Sprejet in uve
ljavljen je bil njegov pred
log delitvene bilance, ki je 

bil za Medvode najbolj op
timalen. Ob zaključku ak
tivnega dela je bil vodja od
delka za proračun in finan
ce v Občinski upravi Obči

ne Medvode ter zadolžen za 
razvoj drobnega gospodar
stva, kmetijstva in turizma. 

Tudi področje prosto
voljstva in družbenih dejav
nosti dolga desetletja ni os
talo brez njegovega prispev
ka. Med drugim je bil pred
sednik DPD Svoboda Med
vode, dvajset let predsednik 
Planinskega društva Med
vode, štiri leta načelnik go
spodarskega odseka, danes 
pa je član upravnega od
bora. Več kot dvajset let je 
planinski vodnik z licenco. 
Dolga leta je bil član organi
zacijskega odbora priljub
ljenih Veteranskih smu
čarskih tekem. že trinajsto 
leto vodi tudi planinsko sek
cijo v Društvu upokojencev 
Medvode. Za delo v dmštvu 
mu je Mestna zveza upo
kojencev Ljubljana podeli
la priznanje odličnosti. Da 
je njegovo delo na področju 
planinstva zares uspešno, 
dokazuje plaketa Občine 
Medvode, ki jo je planinsko 
društvo prejelo predvsem 
za rezultate v času njegove
ga opravljanja funkcij, in v 
letu 2021 najvišje prizna
nje Planinske zveze Slove
nije za zasluge v planinstvu 
- svečano listino. 


